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ພ ໍ່ ແມໍ່ບ ໍ່ ສາມາດໂອ້ລົມກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້, 

ພວກເຂົາກ ບ ໍ່ ສາມາດນ າສົໍ່ ງຄໍ່ ານິຍົມ, ຄວາມເຊືໍ່ ອ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຫ ື  

ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍ່ ຽວກັບວິທີຮັບມືກັບປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້

ແກໍ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຢໍ່ າງງໍ່ າຍດາຍ.  

ພວກເຂົາບ ໍ່ ສາມາດສອນລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍ່ ຽວກັ

ບຄວາມໝາຍ ຂອງວຽກ ຫ ື  

ກໍ່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍ່ວນບຸກຄົນ ຫ ື  ມັນ

ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນການເປັນຄົນທີໍ່ ມີສິນທ າ ຫ ື  ມີ

ຈັນຍາບັນໃນໂລກທີໍ່ ມີຫ າຍທາງເລືອກເກີນໄປ 

ແຕໍ່ມີຄ າແນະນ າໜ້ອຍເກີນໄປໃຫ້ປະຕິບັດ

ຕາມ.  ສິໍ່ ງທີໍ່ ສູນເສຍແມໍ່ນຄ າແນະນ າ, ພ ໍ່ ແມໍ່  

consejos  ຄວນສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກໍ່ ເດັກນ້ອຍໄດ້ໃນການສືໍ່ ສານ

ທຸກໆວັນກັບເຂົາເຈ້ົາ. 

ການໂອ້ລົມແມໍ່ນການເຊືໍ່ ອມສ າພັນທີໍ່ ສ າຄັນລະຫວໍ່ າງພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ລູກ: 

ມັນເປັນວິທີທີໍ່ ພ ໍ່ ແມໍ່ ປູກຝັງວັດທະນະທ າຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ກັບລູກຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກາຍປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມໍ່ ຍິງ

ໃນແບບທີໍ່ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ລູກເປັນ.  ເມືໍ່ ອພ ໍ່ ແມໍ່ ສູນເສຍວິທີ

ການສ້າງຄວາມສ າພັນ ແລະ ການມີອິດທິພົນຕ ໍ່ ກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ການແຕກແຍກກ ເກີດຂ ້ ນ ແລະ ຄອບຄົວຈະສູນເສຍຄວາມໃກ້ຊິດ

ສະໜິດສະໜົມທີໍ່ ເກີດຈາກຄວາມເຊືໍ່ ອ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈເຊິໍ່ ງກັນແລະກັນ. 

Lily Wong Fillmore 

 

ເມືໍ່ ອ 
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ຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່  

ເຂດການສ ກສາ U-46 ໃນເຂດພ້ືນທີໍ່  ELGIN 

ຫ້ອງການການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ELL 

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

ແຟັກ: (847) 888-7189 

  

ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

 ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 6038 

ແຟັກ: (847) 888-7189 

 

ຊືໍ່  ຕ າແໜໍ່ງ ຕ ໍ່ ສາຍ ອີເມວ 

ດຣ. Annette Acevedo ຜູ້ອ ານວຍການຫ ັ ກສູດ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 4282 annetteacevedo@u-46.org 

Gustavo Dalal ຜູ້ປະສານງານຝໍ່ າຍຂ ້ ມູນ ແລະ 

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

Sylvia Rodríguez ຜູ້ປະສານງານຫ ັ ກສູດລິເລີໍ່ ມ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 4278 sylviarodriguez@u-46.org 

Mario Pestaña ຜູ້ປະສານງານຫ ັ ກສູດລິເລີໍ່ ມ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 5078 mariopestana@u-46.org 

ດຣ. Hilda Rivera ຜູ້ປະສານງານຫ ັ ກສູດລິເລີໍ່ ມ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 4279 hildarivera@u-46.org  

María Chamorro ຄູຝ ກສອນ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 5332    mariachamorro@u-46.org 

Zindya Guerrero ຄູຝ ກສອນ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 5332    zindyaguerrero@u-46.org 

Isabel Torres ຄູຝ ກສອນ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 5332    isabeltorres@u-46.org 

Maribel Borja ຜູ້ຊໍ່ຽວຊານຝໍ່ າຍການຊໍ່ວຍເຫ ື ອລ້າ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 7619 maribelborja@u-46.org 

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

Elsa Ochoa ເລຂາ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 5332    elsaochoa@u-46.org  

ຊືໍ່  ຕ າແໜໍ່ງ ຕ ໍ່ ສາຍ ອີເມວ 

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

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

Norma Burns ຜູ້ໃຫ້ການສ ກສາແກໍ່ພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງ ELL ຕ ໍ່ ສາຍ 6024 normaburns@u-46.org 

Sonia Ríos ຜູ້ຊໍ່ຽວຊານດ້ານການທົດສອບ FWC ຕ ໍ່ ສາຍ 6038 soniarios@u-46.org 
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ເຂດການສ ກສາ U-46 ໃນເຂດພ້ືນທີໍ່  ELGIN 

ສັງລວມໂດຍຫຍ ້  

ໂດຍມີເນ້ືອທີໍ່ ກວມເອົາ 90 ຕາລາງໄມລ໌, ເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ 11 ຊຸມຊົນໃນເຂດຊານເມືອງເໜືອສຸດຂອງ 

Chicago ໃນເຂດປົກຄອງ Cook, DuPage ແລະ Kane .  ເຂດການສ ກສາຕ້ັງຢູໍ່ ຫໍ່ າງຈາກສູນກາງເມືອງ Chicago ໄປທາງ

ທິດຕາເວັນຕົກປະມານ 45 ນາທີ ແລະ ຊຸມຊົນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ຂອງພວກເຮົາແມໍ່ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງໍ່ າຍຈາກເສ້ັນທາງ

ລະຫວໍ່ າງລັດທີໍ່ ສ າຄັນ ແລະ ທາງລົດໄຟໂດຍສານ. 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ເດັກນ້ອຍຫ າຍກວໍ່ າ 39,000 ຄົນແຕໍ່ ຊ້ັນກຽມອະນຸບານໄປຈົນຮອດຊ້ັນຮຽນ 12.  ເຂດການ

ສ ກສານ້ີເປັນເຂດການສ ກສາໃຫຍໍ່ ອັນດັບສອງໃນລັດ Illinois ທີໍ່ ປະກອບມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 40 ແຫໍ່ງ, ໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 8 ແຫໍ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 5 ແຫໍ່ງ. 

ເຂດການສ ກສາມີສ ານັກງານໃຫຍໍ່ ຕ້ັງຢູໍ່ ສູນການບ ລິການການສ ກສາ U-46 ຢູໍ່  355 E. Chicago Street ໃນ Elgin, IL 

60120.  ເບີໂທລະສັບແມໍ່ນ (847) 888-5000. 

ແຜນຍຸດທະສາດ 

ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ U-46 ເຊິໍ່ ງລວມມີສີໍ່ ຄວາມທະເຍີທະຍານ, ແປດບຸລິມະສິດ ແລະ ທິດສະດີການດ າເນີນງານ 

ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2015 ໂດຍຄະນະກ າມະການການສ ກສາ.  ສີໍ່ ຄວາມທະເຍີທະຍານແມໍ່ນສຸມໃສໍ່

ເລືໍ່ ອງຄວາມສ າເລັດຂອງນັກຮຽນ, ພະນັກງານທີໍ່ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ, ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, 

ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  ທິດສະດີການດ າເນີນງານຂອງ U-46 ເນ້ັນໜັກໃສໍ່

ຄວາມສະເໝີພາບໃນການແຈກຢາຍແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ວັດທະນະທ າແຫໍ່ງການສ້າງສັນສິໍ່ ງໃໝໍ່  ເພືໍ່ ອ

ກະກຽມນັກຮຽນສຸກຄົນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຈະຊ້ີນ າທິດທາງວິຊາການ ແລະ ການດ າ

ເນີນງານຂອງ U-46 ສ າລັບຫ້າປີຂ້າງໜ້າ. ຄະນະກ າມະການຊ້ີນ າແຜນຍຸດທະສາດກ າລັງເຮັດວຽກກໍ່ ຽວກັບການ

ສ້າງເປ້ົາໝາຍທີໍ່ ວັດແທກໄດ້ທີໍ່ ເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດທີໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງເຂດການສ ກສາ.  ຄລິກ ບໍ່ອນນ້ີ 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມຕືໍ່ ມກໍ່ ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມຕືໍ່ ມກໍ່ ຽວກັບ U-46, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິໍ່ ງ “ກໍ່ ຽວກັບພວກເຮົາ” ຫ ື  ຄລິກ ທີໍ່ ນ້ີ. 

 

https://www.u-46.org/domain/1570
https://www.u-46.org/Page/147
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ວິໄສທັດ 

“U-46 ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນປໍ່ ຽນຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ”. 

ພາລະກິດ 

“U-46 ຈະເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ດີເລີດສ າລັບນັກຮຽນທຸກຄົນໃນການຮຽນ, ຄູສອນທຸກຄົນໃນການ

ສອນ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການເຮັດວຽກ. ທັງໝົດໝາຍເຖິງທຸກຄົນ.” 

 

ຄໍ່ ານິຍົມ 

 

 

 

 

 

 

ເປ້ົາໝາຍ 

 ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່ ານັກຮຽນທຸກຄົນມີການເຂ້ົາເຖິງໂອກາດດ້ານການສອນ ແລະ ການຮຽນທີໍ່ ມີ

ປະສິດທິພາບສູງ. 

 ເພືໍ່ ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ກ າຈັດຊໍ່ອງ

ວໍ່ າງດ້ານຜົນສ າເລັດ. 

 ເພືໍ່ ອສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີໍ່ ສະໜັບສະໜຸນຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນສ າລັບທຸກຄົນ. 

 ເພືໍ່ ອເພີໍ່ ມການສືໍ່ ສານ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຜໍ່ານການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ

ຊົນ. 

 ເພືໍ່ ອບັນຈຸພະນັກງານທີໍ່ ມີປະສິດທິພາບໃນທຸກໆຕ າແໜໍ່ ງ ຢູໍ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫ້ອງຮຽນ.

ຄວາມສະເໝີ

ພາບ 
ຄວາມຄາດຫວັງສູງ ການສ້າງສັນສິໍ່ ງໃໝໍ່  

ການເປັນຜູ້ນ າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ການພັດທະນາທາງວິຊາຊີບ 

ການເຄົາລົບ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ ປອດໄພ ແລະ ໝ້ັນຄົງ 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂ້ອງ 
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ຫ ັ ກສູດການສອນ ແລະ ການບ ລິການ ELL 

ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

ຖ້າມີການເວ້ົາພາສາອືໍ່ ນທີໍ່ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນພາສາອັງກິດຢູໍ່ ເຮືອນຂອງພວກເຮົາ, 

ການບ ລິການໃດແດໍ່ ທີໍ່ ມີໃຫ້? ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວໃຫ້ການບ ລິການຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: 
 

 ການລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ: ກວດຄັດຄວາມຄໍ່ອງ

ແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນແຕໍ່ລະຄົນທີໍ່ ຖືກລະບຸຜໍ່ ານ 

ການສ າຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ເຮືອນ ວໍ່ າມີພ້ືນຖານທີໍ່ ບ ໍ່ ແມໍ່ນພາສາ

ອັງກິດ ອີງຕາມຄ າຕອບ “ແມໍ່ນ” ຕ ໍ່ ກັບຄ າຖາມໃນການສ າ

ຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ເຮືອນ.  

 ການບັນຈຸຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELs): ກ ານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ

ການບ ລິການຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL) ຂອງນັກຮຽນ 

ອີງໃສໍ່ຄະແນນການກວດຄັດທີໍ່ ກ ານົດໄວ້.  ຖ້ານັກຮຽນມີສິດໄດ້

ຮັບການບ ລິການ ELL, ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວຈະເຮັດການສະເໜີ

ແນະການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນທີໍ່ ເໝາະສົມ.  

 ຂ ້ ມູນ: ແຈ້ງບອກຄອບຄົວໃໝໍ່ ໃນເຂດການສ ກສາກໍ່ ຽວກັບ

ຫ ັ ກສູດການສອນທີໍ່ ມີໃຫ້ແກໍ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

ໃຫ້ຂ ້ ມູນກໍ່ ຽວກັບຂະບວນການຈົດທະບຽນ.  ຊໍ່ວຍເຫ ື ອຄອບຄົວ

ໃໝໍ່ ໃນເຂດການສ ກສາໃນເລືໍ່ ອງຂ ້ ມູນກໍ່ ຽວກັບແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍ

ເຫ ື ອທີໍ່ ມີໃຫ້ໃນເຂດການສ ກສາ U-46 ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 

 

ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

355 E. Chicago St. 

Second floor, Room 231 

Elgin, IL 60120 

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 6038 
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ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວໍ່ າລູກຂອງຂ້ອຍມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ

ການບ ລິການຕໍ່າງໆ? 

ໃນເວລາຈົດທະບຽນ, ຄອບຄົວປະກອບ ແບບຟອມຂ ້ ມູນນັກຮຽນ ແລະ 

ແບບສ າຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ເຮືອນ.   ຖ້າພ ໍ່ ແມໍ່  ຫ ື  

ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຕອບວໍ່າ ”ແມໍ່ນ” ຕ ໍ່ ກັບໜ ໍ່ ງໃນສອງຄ າຖາມໃນ 

ແບບສ າຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ເຮືອນ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບເຄືໍ່ ອງມືການກວດ

ຄັດ ISBE ທີໍ່ ກ ານົດໄວ້.  ຈຸດປະສົງຂອງເຄືໍ່ ອງມືການກວດຄັດແມໍ່ນເພືໍ່ ອ

ຕັດສິນກ ານົດການມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ ELL ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຖ້າມີສິດໄດ້ຮັບ, ກ ຈະມີການກ ານົດການບັນຈຸດ

ເຂ້ົາຫ ັ ກສູດທີໍ່ ເໝາະສົມສ າລັບນັກຮຽນນ້ັນ. 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ໃຊ້ເຄືໍ່ ອງມືການກວດຄັດທີໍ່ ກ ານົດໄວ້ຂອງຄະນະກ າມະການການສ ກສາລັດ Illinois Pre-IPT Oral®, 

WIDA-MODEL™, WIDA Screener™ເຊັໍ່ ນດຽວກັບຄະແນນ ACCESS ເປັນພ້ືນຖານ ສ າລັບການກ ານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ ELL 

ຂອງນັກຮຽນ.  WIDA MODEL™, WIDA Screener™, ແລະ ACCESS ຖືກໃຫ້ຄະແນນໃນລ າດັບແຕໍ່ 1.0 ຫາ 6.0.    

ມີຜົນນ າໃຊ້ໃນເດືອນກ ລະກົດ 2017:  

-WIDA MODEL™ - ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານໃນພາກຮຽນທ າອິດທີໍ່ ໄດ້ຄະແນນອົງປະກອບລວມພາກການປາກເວ້ົາ 

(ການຟັງ/ການເວ້ົາ) ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5.0 ແມໍ່ນຖືວໍ່ າເປັນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELs) ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ TBE/TPI. 

- WIDA MODEL™ - ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານໃນພາກຮຽນທີສອງ ຈົນຮອດພາກຮຽນທ າອິດຂອງຊ້ັນຮຽນປີທີ 1 

ທີໍ່ ໄດ້ຄະແນນ: 

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອໍ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5.0 ຫ ື   

 ຄະແນນການຮູ້ໜັງສື ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 4.2 ແມໍ່ນຖືວໍ່ າເປັນ ELs ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ TBE/TPI. 

- WIDA Screener™ - ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນຮຽນປີທີ 1 ໃນພາກຮຽນທີສອງຈົນຮອດຊ້ັນຮຽນ 12 ທີໍ່ ໄດ້ຄະແນນ:  

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອໍ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5.0 ແມໍ່ນຖືວໍ່ າເປັນ ELs ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການ

ບ ລິການ TBE/TPI. 

- ACCESS - ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ເຮັດການປະເມີນ ACCESS ແລະ ໄດ້ຄະແນນ:  

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອໍ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 4.8 ແມໍ່ນຖືວໍ່ າເປັນ ELs ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການ

ບ ລິການ TBE/TPI. 

ການສະເໜີແນະກໍ່ ຽວກັບການບັນຈຸເຂ້ົາຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ ເໝາະສົມ ຖືກເຮັດອີງໃສໍ່ ຜົນການກວດຄັດເຫ ົໍ່ ານ້ີ.  ມີ

ການໃຫ້ ໜັງສືແຈ້ງບອກການລົງທະບຽນ ທີໍ່ ອະທິບາຍການສະເໜີແນະ ແລະ ການບ ລິການຕໍ່າງໆ ພ້ອມກັບລາຍລະອຽດ

ຫ ັ ກສູດ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ ມີສິດຍອມຮັບເອົາ ຫ ື  ປະຕິເສດການສະເໜີແນະການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນ ELL.  ຖ້ານັກຮຽນບ ໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບການ

ບ ລິການ ELL ອີງຕາມເກນເງືໍ່ ອນໄຂການເຂ້ົາຮຽນທີໍ່ ໃຊ້ໂດຍເຂດການສ ກສາ U-46 ແລະ ISBE, ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດອຸທອນຄ າຕັດສິນ

ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ: 

ຫ້ອງການການສ ກສາປະຈ າເຂດປົກຄອງ Kane 

210 South 6th Street, Geneva, Illinois 60134 

ໂທລະສັບ: (630) 232-5955 

 

ສອງພາສາບ ? 

ESL? 

ການສ ກສາສອງພາສາ? 

ການສ ກສາທົໍ່ວໄປ? 
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ສັງລວມກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 

 

 

 

ເຂດການສ ກສາ U-46 

ສັງລວມກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ລະດັບໂຮງຮຽນ ການສ ກສາສອງພາ

ສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນ

ຜໍ່ານ 

(TBE) 

ຫ ັ ກສູດການສອນ

ໄລຍະປໍ່ ຽນຜໍ່ານ (TPI) 

ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ

ສອງ 

ສອງພາສາ 

(2019-2020) 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ 

 

ປ ກຽມ - ຊ້ັນຮຽນທີ 

6 

(ໂຮງຮຽນປະຖົມອິດ

ສະຫ ະ) 

ປ ກຽມ - ຊ້ັນຮຽນທີ 6 

ຊ້ັນຮຽນ 

(ໂຮງຮຽນປະຖົມອິດສະ

ຫ ະ) 

ປ ກຽມ – ຊ້ັນຮຽນທີ 6 

80:20 

ສອງພາສາແບບທາງດຽວ 

ອະນຸບານ – ຊ້ັນຮຽນທີ 6 

80:20 

ສອງພາສາແບບສອງ

ທາງ 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນຕ້ົນ 

 

ຊ້ັນຮຽນທີ 7 ແລະ 8 

(ສະເພາະການສ ກສາ

ພູິເສດເທົໍ່ ານ້ັນ) 

ຊ້ັນຮຽນທີ 7 ແລະ 8 

ຊ້ັນຮຽນທີ 7 ແລະ 8 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົຕອນຕ້ົນມ 

Abbott, Ellis, Kimball, 

Larsen, ແລະ Tefft 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນ

ປາຍ  

11th ແລະ 12th 

ຊ້ັນຮຽນ 

9th - 12th 

ຊ້ັນຮຽນ 

ຊ້ັນຮຽນທີ 9 ແລະ 10 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ປາຍ Bartlett, Elgin, Larkin, 

Streamwood, ແລະ South 

Elgin 

ສ າລັບລາຍຊືໍ່ ສະຖານທີໍ່ ໂຮງຮຽນ ELL ແລະ ຂ ້ ມູນຫ ້ າສຸດ ໃຫ້ເຂ້ົາເບິໍ່ ງ www.u-46.org ຢູໍ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້

ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

https://www.u-46.org/SDU46
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ຫ ັ ກສູດການສ ກສາສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TBE) 

ຫ ັ ກສູດການສ ກສາສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ານ (TBE) ແມໍ່ນຫ ັ ກສູດເຕັມເວລາທີໍ່ ກ ານົດໃຫ້ນັກຮຽນທີໍ່

ມີພາສາດຽວກັນໃນສັດສໍ່ວນທີໍ່ ສູງທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ.  ມັນຖືກສະໜອງໃຫ້ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນບໍ່ອນທີໍ່ ມີນັກຮຽນທີໍ່ ມີ

ສິດໄດ້ຮັບແຕໍ່  20 ຄົນຂ ້ ນໄປທີໍ່ ມີພາສາດຽວກັນ ຕາມທີໍ່ ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້.  ຫ ັ ກສູດດັໍ່ ງກໍ່ າວຊໍ່ວຍໃຫ້

ນັກຮຽນປະສົບຜົນສ າເລັດໃນວິຊາຮຽນຕໍ່າງໆ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດໃນການສອນເປັນພາສາກ າເນີດ 

ແລະ ESL. 

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາ  

ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 80:20 

ການສ ກສາສອງພາສາແມໍ່ນການໃຊ້ສອງພາສາເຂ້ົາໃນການສິດສອນ.  ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການສອນໃຫ້ອໍ່ ານ 

ແລະ ຂຽນເປັນສອງພາສາໃນທຸກວິຊາຮຽນ.  ຢູໍ່ ໃນ U-46, ພາສາການສອນແມໍ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາ

ສະເປນ.  ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 80:20 ແມໍ່ນຮູບແບບການສ ກສາສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ານ

ສ າລັບນັກຮຽນໃນຊ້ັນຮຽນຕໍ່າງໆແຕໍ່ ຊ້ັນກຽມອະນຸບານໄປຈົນຮອດຊ້ັນຮຽນທີ 8 ຜູ້ທີໍ່ ຕອບສະໜອງໄດ້

ເກນເງືໍ່ ອນໄຂຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: 

 ນັກຮຽນຊາວສະເປນທີໍ່ ບ ໍ່ ມີພ້ືນຖານພາສາອັງກິດ ຜູ້ທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ ELL ໃນຫ ັ ກສູດ

ການສ ກສາສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ານ ອີງໃສໍ່ຄະແນນຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ແລະ 

 ເຈ້ົາຂອງພາສາອັງກິດ ຫ ື  ນັກຮຽນທີໍ່ ເກັໍ່ ງພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບເຊີນເຂ້ົາຮໍ່ ວມຫ ັ ກສູດອີງຕາມເກນ

ເງືໍ່ ອນໄຂການຄັດເລືອກທີໍ່ ກ ານົດໂດຍເຂດການສ ກສາ. 

 

ເປ້ົາໝາຍຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 

ນັກຮຽນທັງໝົດຈະ… 

 ຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນ ຫ ື  ສູງກວໍ່ າ 

 ພັດທະນາລະດັບຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວທີໍ່ ສູງໃນພາສາທ າອິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

 ພັດທະນາລະດັບຄວາມຄໍ່ອງແຄໍ່ວທີໍ່ ສູງໃນພາສາທີສອງໃດໜ ໍ່ ງ 

 ມີທັດສະນະ ແລະ ການປະພ ດທີໍ່ ດີດ້ານວັດທະນະທ າຕໍ່າງໆ 

 ຕາມເສ້ັນທາງກ້າວສູໍ່ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງໂລກທີໍ່ ໃຊ້ສອງພາສາ ແລະ ສອງການຮຽນຮູ້ໃນ

ໄລຍະຍາວ 
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ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບທາງດຽວ 
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ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບສອງທາງ 

 

 



 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

ໜ້າ | 15                                                                  ກັບຄືນໄປຫາສາລະບານ ມິຖຸນາ 2019 

 

ບັນດາໂຮງຮຽນທີໍ່ ມີຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບສອງ

ທາງໃນ U-46 

ສ າລັບຂ ້ ມູນຫ ້ າສຸດກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດສອງພາສາ, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິໍ່ ງຫ ັ ກສູດ ELL 

ໄດ້ທີໍ່  www.u-46.org ຢູໍ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

 

 

 

https://www.u-46.org/SDU46
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ຈ ານວນເວລາຂອງມ້ືໃນຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບທາງດຽວ/ສອງທາງ 

80:20 ສ າລັບແຕໍ່ລະພາສາ 
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ການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຈາກພ ໍ່ ແມໍ່  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອທີໍ່ີ ໃຫ້ສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງນັກຮຽນສອງພາສາ 
 

 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  
 

 ສູນສອນການຮຽນໜັງສືສອງພາສາ: ບລັອກຂ ້ ມູນສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ສອງພາສາ 

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

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

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

 

 ອົງການຈັດຕ້ັງອືໍ່ ນທີໍ່ ມີຄວາມສົນໃຈພິເສດໃນການສ ກສາສອງພາສາ: 

o ສະມາຄົມການສ ກສາສອງພາສາແຫໍ່ງຊາດ (NABE) 

o 2-Way CABE (ສະມາຄົມການສ ກສາສອງພາສາລັດຄາລິຟ ເນັຍ) 

o ສູນແຫ ໍ່ ງຂ ້ ມູນລັດ Illinois. 
 

 ພາກສໍ່ວນສອງພາສາຂອງເວັບໄຊຂອງຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 

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

 

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 ໍ່ ແມໍ່  
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ໂຮງຮຽນປະຖົມ ELL 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ Century Oaks 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1235 Braeburn Drive 

Elgin 60123 

847/888-5181 

 

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 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1855 Rohrssen Road 

Elgin 60120 

847/289-6655 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Horizon 

ສະຖານທີໍ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

9:30 ໂມງເຊ້ົາ – 3:30 ໂມງແລງ 

1701 Greenbrook Blvd. 

Hanover Park 60133 

630/213-5570 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Huff 

ສະຖານທີໍ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

801 Hastings Street 

Elgin 60120 

847/888-5285 

 

ສວນສາທາລະນະ Illinois 

ສູນການຮຽນຮູ້ໄວເດັກ 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1350 Wing Street 

Elgin, IL 60123 

847/289-6041 

 

ການເພິໍ່ ງພາຕົນເອງ 

ສູນການຮຽນຮູ້ໄວເດັກ 

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 ັ ກສູດ TBE/TPI 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

121 Naperville Road 

Bartlett 60103 

630/540-7680 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Lincoln 

ສະຖານທີໍ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

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 ັ ກສູດ More At 4 

ສະຖານທີໍ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

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 

ສະຖານທີໍ່ 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 

ສະຖານທີໍ່ ກຽມອະນຸບານ TPI 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1025 Sycamore Ln. 

Bartlett 60103 

630/213-5641 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Timber Trails 

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 

 

ໂຮງຮຽນທີໍ່ ມີລາຍຊືໍ່ ຂ້າງເທິງທັງໝົດ (ຍົກເວ້ັນໂຮງຮຽນ Liberty ແລະ 

Sycamore Trails) ແມໍ່ນມີຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 80:20 
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ການສ ກສາສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TBE)/ການຮໍ່ວມມື 

ໃນສະຖານທີໍ່ ແບບນ້ີ, ນັກຮຽນທີໍ່ ພ້ືນຖານພາສາໃນສັດສໍ່ວນສູງໄດ້ຮັບການສິດສອນການຮຽນຕ້ົນຕ ເປັນພາສາອັງກິດໄປພ້ອມ

ກັບການສອນເປັນພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ເຮືອນຜໍ່ານວິທີການຮໍ່ວມມືກັບຄູສອນ ESL ທີໍ່ ມີໃບຮັບຮອງ ແລະ ຄູສອນພາສາກ າເນີດ (ເຊັໍ່ ນ

ວໍ່ າ ພາສາໂປໂລຍ, ອູດູ, ກູຈາຣາດ ແລະ ພາສາລາວ).  ໃຫ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ (ESL) ແລະ ເປ້ົາໝາຍແມໍ່ນເພືໍ່ ອປໍ່ ຽນ

ຜໍ່ານເປັນພາສາອັງກິດ.  

ຫ ັ ກສູດການສອນເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TPI/ESL) 

ຫ ກສູດການສອນເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ານແມໍ່ນຫ ັ ກສູດທີໍ່ ກ ານົດໃຫ້ເພືໍ່ ອຮັບໃຊ້ນັກຮຽນທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບທີໍ່ ມາຈາກພ້ືນຖານພາສາທີໍ່ ມີ

ສັດສໍ່ວນຕ ໍ່ າ.  ຫ ັ ກສູດນ້ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນປະສົບຜົນສ າເລັດໃນວິຊາຮຽນຕໍ່າງໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ພາສາ

ອັງກິດ.  ຫ ັ ກສູດນ້ີໃຫ້ການສອນເປັນພາສາອັງກິດໂດຍໃຊ້ ການສອນພາສາອັງກິດປະສົມກັບເນ້ືອຫາວິຊາຮຽນ (Sheltered 

English Instruction).  ຫ້ອງຮຽນເຫ ົໍ່ ານ້ີນັບລວມເຂ້ົາໃນຂ ້ ກ ານົດການຈົບຊ້ັນສ າລັບນັກຮຽນຊ້ັນອຸດົມ. 

ການຮໍ່ວມມື TBE ແລະ ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ 

ຫ ັ ກສູດການສອນເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (ຫ ັ ກສູດ TPI) 

 

 

 

 

 

 

ການເປັນຕົວແທນຕາມພາສາ 

ລາຍຊືໍ່ ຂ້າງລຸໍ່ມສະແດງເຖິງບາງພາສາຕໍ່າງໆຢູໍ່ ພາຍໃນຫ ັ ກສູດ ESL ແຕໍ່ ຊ້ັນກຽມອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນ 12 ໃນທົໍ່ວເຂດການສ ກສາ 

(ໂຮງຮຽນປະຖົມ Liberty , ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ມັດທະຍົມຕອນ

ຕ້ົນ Larsen, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin, ໂຮງຮຽນມັດ

ທະຍົມຕອນປາຍ Larkin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood): 

ພາສາອາຝຣິກາ ພາສາຮິນດີ ພາສາຣັດເຊຍ 

ພາສາອັລບານີ ພາສາອີຕາລີ ພາສາສະໂລວັກ 

ພາສາອາມຮາຣິກ ພາສາຍີໍ່ ປຸໍ່ ນ ພາສາໂຊມາລີ 

ພາສາອາຣັບ ພາສາເກົາຫ ີ  ພາສາຕາມິລ 

ພາສາແອສຊີເຣຍ ພາສາລາວ ພາສາເຕລູກູ 

ພາສາເບມບາ ພາສາມາເລ ພາສາຕວຽກກີ 

ພາສາບອສເນຍ ພາສາມາລາຢາລ າ ພາສາອູດູ 

ພາສາກ າປູເຈຍ ພາສາຈີນກາງ ພາສາອຸຊເບກ 

ພາສາຈີນກວ້າງຕຸ້ງ (ພາສາຈີນ) ພາສາມົງໂກນ ພາສາຫວຽດນາມ 

ພາສາຊີບົວໂນ ພາສາປັອກຕຸຍການ ພາສາໂຢຣູບາ 

ພາສາຝຣັໍ່ ງ ພາສາໂຣມາເນຍ  

ພາສາເຢຍລະມັນ ພາສາປານຈາບີ (ປັນຈາບີ)  

ພາສາເກຣັກ ພາສາຟິລິບປິນ (ຕາກາລັອກ)  

ພາສາຈູກາຣາດ ພາສາໂປໂລຍ  

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Liberty 

ກໍ່ອນໄວຮຽນ - ຂ້ັນທີ 6 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

121 Naperville Road 
Barlett, IL 60103 

ໂທລະສັບ: 630/540-7680 

ແຟັກ: 630/540-7666 
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ຫ ັ ກສູດ ELL ຢູໍ່ ລະດັບມັດທະຍົມ 
ຫ ັ ກສູດ ELL ຢູໍ່ ລະດັບມັດທະຍົມໃຫ້ສອງຫ ັ ກສູດແກໍ່ ນັກຮຽນຫ ັ ກສູດ ELL ຄື ການສອນສອງພາສາເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TBE) ເປັນພາສາສະ

ເປນ ແລະ ຫ ັ ກສູດການສອນເພືໍ່ ອການປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TPI).  ທັງສອງຫ ັ ກສູດແມໍ່ນມີໃຫ້ຢູໍ່ ບັນດາໂຮງຮຽນຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ຕ້ົນ Abbott , ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

Larkin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍາມຕອນປາຍ Streamwood.  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

Abbott, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ແລະ ໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft ຍັງສະເໜີໃຫ້ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູໍ່ ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທີ 7 ແລະ 8.  ນອກຈາກນ້ີ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

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

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood ຍັງສະເໜີໃຫ້ ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູໍ່ ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທີ 9 ແລະ 10. 

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາ: ຊ້ັນຮຽນທີ 7 - 10 
ນັກຮຽນທີໍ່ ຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮໍ່ ວມຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູໍ່ ລະດັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນໄດ້ຮັບການສອນເປັນພາສາສະເປນໃນວິຊາ

ພາສາສະເປນ ແລະ ວິຊາສັງຄົມສ ກສາຢູໍ່ ພາຍໃນໄລຍະສອງພາກຮຽນ.  ຄູສອນສອງພາສາລວມເອົາສີໍ່ ຂົງເຂດວິຊາພາສາ: ການຟັງ, 

ການເວ້ົາ, ການອໍ່ ານ ແລະ ການຂຽນເຂ້ົາກັນເພືໍ່ ອສອນນັກຮຽນໃນການສອນວິຊາພາສາສະເປນ ແລະ ສັງຄົມສ ກສາ ຫ ື  ວິຊາປະຫວັດ

ສາດ.  ຢູໍ່ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ນັກຮຽນສອງພາສາໃນຊ້ັນຮຽນທີ 9 ໄດ້ຮັບການສອນເປັນພາສາສະເປນໃນລະຫວໍ່ າງ

ຊົໍ່ ວໂມງຮຽນວິຊາພາສາສະເປນ, ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ.  ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທີ 10, ນັກຮຽນສອງພາສາໄດ້ຮັບການ

ສອນເປັນພາສາສະເປນໃນລະຫວໍ່ າງຊົໍ່ ວໂມງຮຽນວິຊາພາສາສະເປນ ຫ ື  ພາສາສະເປນ AP ແລະ ວັດທະນະທ າ, ວິຊາຄະນິດສາດ, ແລະ 

ຊົໍ່ ວໂມງຮຽນວິຊາສັງຄົມສ ກສາ.   

ນັກຮຽນຜູ້ທີໍ່ ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການບ ລິການ EL ໄດ້ຮັບການສອນ ESL ໜ ໍ່ ງໄລຍະ.  ຄູສອນທີໍ່ ມີໃບອະນຸຍາດວາງແຜນໄລຍະການຮຽນ 

ESL ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີກິດຈະກ າຢໍ່ າງເປັນລະບົບ ທີໍ່ ຂະຫຍາຍຄວາມຄິດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຢໍ່ າງເລິກເພືໍ່ ອ

ຕອບໂຕ້ກັບຂ ້ ຄວາມທີໍ່ ມີລັກສະນະເປັນທິດສະດີ ແລະ ການໃຫ້ຂ ້ ມູນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເນ້ືອໃນການຮຽນຢໍ່ າງຄົບຖ້ວນໃນສາມຂົງເຂດຂອງ

ວິຊາດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  ຫ ັ ກສູດດັໍ່ ງກໍ່ າວແມໍ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທີໍ່ ເຂດການສ ກສາອະນຸມັດ, ໃນ

ຂະນະທີໍ່ ຍັງພົບປະຫວັດການຮຽນ ແລະ ພາສາສາດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ. 

ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ESL ແບບເປັນກຸໍ່ມ: ຊ້ັນຮຽນທີ 11 – 12 
ການຮຽນຮູ້ໜັງສືແບບເປັນກຸໍ່ມແມໍ່ນການເຊືໍ່ ອມສານລະຫວໍ່ າງການອໍ່ ານ ແລະ ການຂຽນໃນສອງໄລຍະຂອງ ESL.  ຄູສອນ ESL ທີໍ່ ມີ

ໃບອະນຸຍາດລວມເອົາສີໍ່ ຂົງເຂດຂອງວິຊາສິລະປະພາສາເຂ້ົາກັນຄື: ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອໍ່ ານ ແລະ ການຂຽນ.  ການຮຽນຮູ້ໜັງສື

ແບບເປັນກຸໍ່ມປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ າທີໍ່ ຂະຫຍາຍການຄິດຂອງນັກຮຽນ, ພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຢໍ່ າງເລິກເຊິໍ່ ງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້

ນັກຮຽນຕອບໂຕ້ກັບຂ ້ ຄວາມທີໍ່ ມີລັກສະນະເປັນທິດສະດີ ແລະ ໃຫ້ຂ ້ ມູນໃນແບບທີໍ່ ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ.  

ວີທີການຮຽນໜັງສືທີໍ່ ສົມດຸນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການຊອກຫາຄວາມໝາຍໃນຂະບວນການຕໍ່າງໆຂອງການອໍ່ ານ ແລະ ການຂຽນ.  

ຫ ັ ກສູດດັໍ່ ງກໍ່ າວປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທີໍ່ ເຂດການສ ກສາໄດ້ອະນຸມັດ, ໃນຂະນະທີໍ່ ຍັງ

ພົບປະຫວັດການຮຽນ ແລະ ພາສາສາດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ.  ຄູສອນໄຈ້ແຍກການສອນອີງຕາມລະດັບ ESL (WIDA) ແລະ 

ປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.  ຄູສອນ ESL ວາງແຜນຢໍ່ າງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ສອນຄ າສັບ ແລະ 

ພັດທະນາພາສາເພືໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສ າເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ວິຊາຮຽນສ າລັບນັກຮຽນ EL ໃນຊ້ັນຮຽນທີ 11 – 12 
ວິຊາຮຽນທັງໝົດຖືກສອນເປັນພາສາສະເປນ (ລະຫັດວິຊາຮຽນ SB) ຫ ື  ການສອນພາສາອັງກິດປະສົມກັບເນ້ືອຫາວິຊາຮຽນ (ລະຫັດ

ວິຊາຮຽນ ES).  ຫ ັ ກສູດຕໍ່າງໆສອດຄໍ່ອງກັບມາດຕະຖານການສ ກສາ ແລະ ພາສາຂອງ ລັດ  ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທີໍ່ ເຂດການສ ກ

ສາໄດ້ອະນຸມັດ.  ຫ ັ ກສູດຕໍ່າງໆໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພືໍ່ ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນວິຊາຮຽນຕໍ່າງໆ ແລະ ພາສາໃນການຮຽນເປັນ

ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.  ນັກຮຽນ ESL ເຂ້ົາຮໍ່ ວມຫ ັ ກສູດເຫ ົໍ່ ານ້ີ ເຊິໍ່ ງໄດ້ຮັບການສອນດ້ວຍ ວິທີການທີໍ່ ດີທີໍ່ ສຸດ ແລະ 

ຍຸດທະສາດການສອນສ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາທີສອງ.  

ເພືໍ່ ອຮັບເອົາບົດສັງລວມຂອງຫ ັ ກສູດ ELL ຢູໍ່ ໃນ ລະດັບມັດທະຍົມ ກະລຸນາເຂ້ົາເບິໍ່ ງ www.u-46.org ຢູໍ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້

ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

https://www.u-46.org/SDU46
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ELL (ຫ ັ ກສູດ TBE/TPI) 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 949 Van Street Elgin, IL 60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5160 

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

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5165 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Kathy Davis 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຫົວໜ້າຄູ

ສອນ ELL:  
x8122 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x7169 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
225 South Liberty Street 

Elgin, IL 60120 

ໂທລະສັບ: 847/888-5151 

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

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5150 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Yvette González-Collins 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຫົວໜ້າຄູ

ສອນ ELL:  
x5350 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x4165 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊໍ່ວງທີ 1      9:00 –   9:45 

ຊໍ່ວງທີ 2      9:49 – 10:34 

ຊໍ່ວງທີ 3    10:38 – 11:23  ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 4    11:27 – 12:12  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 5    12:16 –   1:01   ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 6      1:05 –   1:50   ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 7      1:54 –   2:39 

ຊໍ່ວງທີ 8      2:43 –   3:28 

Se Habla Español ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊໍ່ວງທີ 1     9:00 –   9:45 

ຊໍ່ວງທີ 2     9:48 – 10:33 

ຊໍ່ວງທີ 3   10:36 – 11:21  ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 4   11:24 – 12:09  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 5   12:12 – 12:57  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 6     1:00 –  1:45  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 7     1:48 –  2:33 

ຊໍ່ວງທີ 8     2:36 –  3:21 

Se Habla Español 

https://www.u-46.org/abbott
https://www.u-46.org/ellis
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
451 North McLean Blvd. 

Elgin, IL 60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5290 

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

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5290 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Charlotte Coleman 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຫົວໜ້າຄູ

ສອນ ELL:  
x2277 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x4143 

 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen 

 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
665 Dundee Avenue Elgin, 

IL 60120 

ໂທລະສັບ: 847/888-5250 

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

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5250 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Gina Crespo 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຫົວໜ້າຄູສອນ 

ELL:  
x5231 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x5251 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊໍ່ວງທີ 1      9:00 –    9:45 

ຊໍ່ວງທີ 2      9:49 –  10:34 

ຊໍ່ວງທີ 3    10:38 –  11:23  ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 4    11:27 –  12:12  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 5    12:16 –    1:01  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 6      1:05 –    1:50  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 7      1:54 –    2:39 

ຊໍ່ວງທີ 8      2:43 –    3:28 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball  

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊໍ່ວງທີ 1      9:00 –   9:45 

ຊໍ່ວງທີ 2      9:49 – 10:34 

ຊໍ່ວງທີ 3    10:38 – 11:23  ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 4    11:27 – 12:12  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 5    12:16 –   1:01  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 6      1:05 –   1:50  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 7      1:54 –   2:39 

ຊໍ່ວງທີ 8      2:43 –   3:28 

Se Habla Español 

https://www.u-46.org/kimball
https://www.u-46.org/larsen
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 1100 Shirley Avenue 

ໂທລະສັບ: 630/213-5535 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/tefft  

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  630/213-5535  

ຜູ້ອ ານວຍການ: ດຣ. Luis Fernando de León 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຫົວໜ້າຄູສອນ 

ELL:  
x7010 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x7169 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ELL (ຫ ັ ກສູດTBE/TPI) 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
7001 Schick Rd. Bartlett, IL 

60103 

ໂທລະສັບ: 630/372-4700  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/bhs  

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  630/372-4700 x4710 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Mike Demovsky 

ຂະແໜງ ELL & ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍ:  x4729 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x4707 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊໍ່ວງທີ 1    9:00 –   9:45 

ຊໍ່ວງທີ 2    9:49 – 10:34 

ຊໍ່ວງທີ 3  10:38 – 11:23  ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 4  11:27 – 12:12  ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 5  12:16 –   1:01   ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 6    1:05 –   1:50   ອາຫານທໍ່ຽງ  

ຊໍ່ວງທີ 7    1:54 –   2:39 

ຊໍ່ວງທີ 8    2:43 –   3:28 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ລະຄັງເຕືອນ: 7:30 

ລະຄັງເຕືອນ: 7:35 

ຊໍ່ວງທີ 1       7:40 –   8:30 

ຊໍ່ວງທີ 2       8:35 –   9:25 

ຊໍ່ວງທີ 3       9:30 – 10:20 

ຊໍ່ວງທີ 4     10:25 – 11:15 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 5     11:20 – 12:10 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 6     12:15 –   1:05 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 7  1:10 –   2:00 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 8       2:05 –   2:55 

Se Habla Español 

https://www.u-46.org/tefft
https://www.u-46.org/bhs
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
1200 Maroon Drive. Elgin, IL 

60103 

ໂທລະສັບ: 847/888-5100  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/ehs  

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5100 x5110 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Krystal Thomas 

ຂະແໜງ ELL & ສໍ່ວນຕ ໍ່

ສາຍ:  
x4729 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x4165 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Larkin 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
1475 Larkin Avenue. Elgin, 

IL 60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5200  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/lhs  

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/888-5200 x5175 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Jamie Crosen 

ຂະແໜງ ELL & ສໍ່ວນຕ ໍ່

ສາຍ:  
x5412 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x5212 

 

 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ລະຄັງເຕືອນ: 7:30  

ຊໍ່ວງທີ 1   7:40 – 8:30 

ຊໍ່ວງທີ 2   8:35 – 9:25  

ຊໍ່ວງທີ 3        9:30 – 10:20  

ຊໍ່ວງທີ 4      10:25 – 11:15 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 5      11:20 – 12:10 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 6      12:15 –   1:05 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 7   1:10 –   2:00 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 8        2:05 –   2:55 

 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ລະຄັງເຕືອນ:   7:30  

ຊໍ່ວງທີ 1    7:40 – 8:30 

ຊໍ່ວງທີ 2    8:35 – 9:25  

ຊໍ່ວງທີ 3         9:30 – 10:20  

ຊໍ່ວງທີ 4       10:25 – 11:15 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 5       11:20 – 12:10 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 6       12:15 –   1:05 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 7    1:10 –   2:00 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 8         2:05 –   2:55 

 

Se Habla Español 

https://www.u-46.org/ehs
https://www.u-46.org/lhs
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
760 East Main Street. South 

Elgin, IL 60177 

ໂທລະສັບ: 847/289-3760  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/sehs   

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  847/289-3760 x3365 

ຜູ້ອ ານວຍການ: Brian Moran 

ຂະແໜງ ELL & ສໍ່ວນຕ ໍ່

ສາຍ:  
x5412 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x3323 

 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood 

  

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 
701 W. Schaumburg Road. 

Streamwood, IL 60107 

ໂທລະສັບ: 630/213-5500  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/shs  

ເບີໂທລະສັບການເຂ້ົາຮໍ່ວມ:  630/213-5500 x551 

ຜູ້ອ ານວຍການ: 
ທ່ານດຣ Jennifer Van 

Deusen 

ຂະແໜງ ELL & ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍ:  x5518 

ສໍ່ວນຕ ໍ່ ສາຍຜູ້ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ:  
x4908 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 

 

ລະຄັງເຕືອນຊໍ່ວງທີ 00: 7:10 

ຊໍ່ວງທີ – 00                  7:12 – 7:40  

ລະຄັງເຕືອນຊໍ່ວງທີ 00: 7:30 ໂມງເຊ້ົາ 

ຊໍ່ວງທີ 01                 7:40 – 8:30 

ຊໍ່ວງທີ 02                 8:35 – 9:25  

ຊໍ່ວງທີ 03                    9:30 – 10:20  

ຊໍ່ວງທີ 04A                10:25 – 10:48 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 04B                10:52 – 11:15 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 05A                11:20 – 11:43 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 05B                11:47 – 12:10 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 06A                12:15 – 12:38 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 06B                12:42 – 1:05 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 07A                  1:10 – 1:33 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 07B                  1:37 – 2:00 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 8                      2:05 – 2:55 

 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນ: 7:25  

ຊໍ່ວງທີ 1   7:40 –   8:30 

ຊໍ່ວງທີ 2   8:35 –   9:25  

ຊໍ່ວງທີ 3        9:30 – 10:20  

ຊໍ່ວງທີ 4      10:25 – 11:15 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 5      11:20 – 12:10 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 6      12:15 –   1:05 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 7   1:10 –   2:00 ອາຫານທໍ່ຽງ 

ຊໍ່ວງທີ 8        2:05 –   2:55 
 

Se Habla Español 

https://www.u-46.org/sehs
https://www.u-46.org/shs
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ຂ້ອຍສາມາດເບິໍ່ ງຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ

ໄດ້ຢູໍ່ ໃສ 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາ ຫ ື  ໂທຫາ: 

 

ຫ້ອງການບ ລິການການສ ກສາສ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ສູນບ ລິການການສ ກສາ  

355 East Chicago Street, 3rd Floor 

Elgin, IL 60120 

(847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 5331 ຫ ື  5332  

ແຟັກ (847) 888-7189  

 

ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

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 ໍ່ ຫາສາຍຊໍ່ວຍເຫ ື ອ Español ໄດ້ທີໍ່ ເບີ (847) 695-8686 ແລະ ມັນມີຈຸດປະສົງເປັນ

ແຫ ໍ່ ງໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ້ ມູນທີໍ່ ເຊືໍ່ ອຖືໄດ້ສ າລັບຜູ້ໂທທີໍ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ ຫ ື  ພາສາອັງກິດ ທີໍ່ ມີຄ າຖາມທີໍ່

ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັບການສ ກສາ, ແຫ ໍ່ ງການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນ ແລະ ໜໍ່ວຍງານສ າລັບຊຸມຊົນທີໍ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ. 

ສາຍຊໍ່ວຍເຫ ື ອ Español ໃຫ້ບ ລິການວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ ຕ້ັງແຕໍ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ 

                                                 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ELL ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປທີໍ່ ເວັບໄຊຂອງ

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

https://www.u-46.org/SDU46
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ການສ້າງຫ ັ ກສູດພິເສດຂອງ U-46 

ຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່  

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 5356 

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

U-46 ໃຫ້ຫ ັ ກສູດພິເສດຫ າກຫ າຍຫ ັ ກສູດເພືໍ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມສາມາດສູງແຕໍ່ລະຄົນໄດ້ມີໂອກາດເປັນເລີດໃນ

ການຮຽນ. 

U-46 ໄດ້ຂະຫຍາຍຫ ັ ກສູດພິເສດເພືໍ່ ອໃຫ້ຫ ັ ກສູດພັດທະນາຄວາມສາມາດພິເສດ AIM (ການເຂ້ົາເຖິງການສອບຖາມ ແລະ 

ຄວາມໝາຍ) ສ າລັບນັກຮຽນເປ້ົາໝາຍໃນຊ້ັນປີທີສອງຫາປີທີສາມຢູໍ່ ບັນດາສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ ເລືອກໄວ້ ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບຫ ັ ກສູດ

ການຮຽນຕ້ົນຕ ສ າລັບນັກຮຽນເກັໍ່ ງ, ຫ ັ ກສູດສອງພາສາສ າລັບນັກຮຽນໃນຊ້ັນປີທີສີໍ່ ຫາຊ້ັນປີທີຫົກ.  ໂດຍມີຜົນນ າໃຊ້ໃນ

ສົກຮຽນ 2016-2017, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນທັງໝົດແປດແຫໍ່ງຈະດ າເນີນຫ ັ ກສູດພິເສດບໍ່ອນທີໍ່ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການ

ສອນຫ າຍວິຊາລວມກັນໃນວິຊາຫັດອໍ່ານ, ສັງຄົມສ ກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ.  ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສາມາດເລືອກຈາກ

ຫ ັ ກສູດ AP ທີໍ່ ສະເໜີຫ າຍເຖິງ 25 ຫ ັ ກສູດ.  ບ ໍ່ ມີໃຫ້ຢູໍ່ ເຂດການສ ກສາອືໍ່ ນໃດໆໃນເຂດພ້ືນທີໍ່  Fox Valley, ຫ ັ ກສູດການຮຽນຖືກ

ອອກແບບມາເພືໍ່ ອນ າເອົານັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄປສູໍ່ລະດັບໃໝໍ່ແຫໍ່ງການຮຽນຮູ້ທີໍ່ ສ້າງສັນ, ຫ າຍສາຂາວິຊາ ແລະ 

ໃຫ້ພວກເຂົາມີການເລີໍ່ ມຕ້ົນກໍ່ອນສ າລັບການສ ກສາຂ້ັນວິທະຍາໄລ ແລະ ເສ້ັນທາງອາຊີບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຫ ັ ກສູດພິເສດເກີດຂ ້ ນໃນຫ້ອງຮຽນທີໍ່ ຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງທີໍ່ ມີການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດ້ານພາສາທີໍ່ ເໝາະສົມສ າລັບຜູ້ຮຽນ

ພາສາອັງກິດ ແລະ ອະດີດຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ.  ຄູສອນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕໍ່າງເຂ້ົາໃນຫ ັ ກສູດຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນຂ້າງເທິງໃນ

ວິຊາເລກ ແລະ ວິຊາຫັດອໍ່ານ/ພາສາອັງກິດ ໃນຂະນະທີໍ່ ລວມເອົາທັກສະການຄິດລະດັບສູງກວໍ່າເຂ້ົາໃນການສິດສອນ.  ຂະ

ບວນການລະບຸຕົວຕົນແມໍ່ນຂ້ັນຕອນການຮໍ່ວມມືຫ າຍຢໍ່ າງທີໍ່ ລວມເອົາກວດຄັດທົໍ່ວໄປ ໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໄປພ້ອມກັບລາຍການກວດການສັງເກດ.  ປະຫວັດນັກຮຽນທີໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນຖືກກວດກາໂດຍຄະນະ

ກ າມະການລະບຸຕົວຕົນຂອງເຂດການສ ກສາ. 

ນັກຮຽນໃນຫ ັ ກສູດພິເສດມີໂອກາດເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນກິດຈະກ າເລັໍ່ ງລັດ ແລະ ເສີມຄວາມຮູ້ ທີໍ່ ຖືກອອກແບບມາເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມສາມາດພິເສດ. 

ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກເຂ້ົາຮໍ່ ວມການຮຽນສ າລັບເດັກມີຄວາມສາມາດພິເສດຢູໍ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້.  ສ າລັບຂ ້

ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບການຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ຫາບໍ່ອນສອນພິເສດທີໍ່ ຕ້ັງຢູໍ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນປາຍແຕໍ່ລະແຫໍ່ງ. 

ຫ ັ ກສູດ IGNITE ແບບສອງພາສາ (Inquiry and Gifted Network for Ingenuity 

Talent and Exploration) ຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 
ເຂດການສ ກສາຈະດ າເນີນຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 ແບບສອງພາສາສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮໍ່ວມ

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຂອງເຂດການສ ກສາຜູ້ທີໍ່ ຖືກລະບຸວໍ່ າເປັນເດັກມີຄວາມສາມາດພິເສດ. 

ຫ ັ ກສູດຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 ແບບສອງພາສາ ນ າໃຊ້ວິທີການສອນ ແລະ ປັດຊະຍາແບບສອງພາສາ 

ເພືໍ່ ອສະໜັບສະໜຸນປະສົບການຮຽນທີໍ່ ດີສຸດໃຫ້ແກໍ່ ນັກຮຽນ.  ນັກຮຽນເຫ ົໍ່ ານ້ີຈະມີສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນແບບສອງ

ພາສາ, ສອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ສອງວັດທະນະທ າທີໍ່ ມີຄໍ່ າ ແລະ ເຂ້ັມແຂງ. 

ຫ ັ ກສູດພິເສດແບບສອງພາສາໃນລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ 
ຫ ັ ກສູດພິເສດແບບສອງພາສາຍັງຖືກສອນໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທີ 7 ແລະ 8 ຢູໍ່ ທີໍ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott, ໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະ

ຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft.  ການສິດສອນພິເສດຖືກສອນເປັນວິຊາພາສາສະເປນ, ສັງຄົມສ ກສາ, ວິຊາພາສາອັງກິດ, ແລະ ຂົງເຂດວິ

ຊາວິທະຍາສາດ. 
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ການຈົດທະບຽນເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
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ຂ້ອຍສາມາດຈົດທະບຽນລູກຂອງຂ້ອຍເຂ້ົາຮຽນໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍຈ າ

ເປັນຕ້ອງມີເອກະສານໃດແດໍ່ສ າລັບນັກຮຽນໃໝໍ່ ? 

ເພືໍ່ ອໄດ້ຮັບການຈັດທະບຽນຢໍ່ າງສົມບູນ, ຕ້ອງເຮັດສ າເລັດສິໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: 

1. ສົໍ່ ງຄ າຮ້ອງສະໝັກທາງອອນລາຍແລ້ວ 

2. ໃບຢ້ັງຢືນທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສທີໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນແຟ້ມຂ ້ ມູນຢູໍ່ ແຕໍ່ລະໂຮງຮຽນ 

ໃບຢ້ັງຢືນທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສ 

ນັກຮຽນ U-46 ປະຈຸບັນທຸກຄົນທີໍ່ ມີການປໍ່ ຽນທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສ, ຫ  ູ ູື ນັກຮຽນໃໝໍ່  ໄປຫາເຂດການສ ກສາ, ຕ້ອງໄປ

ທີໍ່ ໂຮງຮຽນໃໝໍ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາເພືໍ່ ອລົງທະບຽນ.  ຈ າເປັນຕ້ອງມີສິໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນ້ີ ເພືໍ່ ອພິສູດທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສ: 

1. ແບບຟອມໃບຢ້ັງຢືນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສ - ພາສາອັງກິດ ຫ ື  ພາສາສະເປນ 

2. ໃບຢ້ັງຢືນທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສສອງ (2) ອັນຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມຂ້າງເທິງ 

3. ໃບຢ້ັງຢືນຜູ້ຢູໍ່ ອາໄສກໍ່ ຽວກັບທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສຂອງຄົນອືໍ່ ນ - ພາສາອັງກິດ ຫ ື  ພາສາສະເປນ  ຈ າເປັນຕ້ອງມີ

ແບບຟອມນ້ີສະເພາະຖ້າພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜູ້ປົກຄອງບ ໍ່ ໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ ຫ ື  ເຊົໍ່ າທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຕ້ອງ

ປັບປຸງຂ ້ ມູນໃໝໍ່ ໃນແບບຟອມນ້ີທຸກໆປີ.  

ຖ້າທໍ່ານບ ໍ່ ສາມາດໃຫ້ເອກະສານທີໍ່ ຈ າເປັນ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່  ການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການ ທີໍ່ ເບີ 847-888-5000 ຕ ໍ່

ສາຍ. 6768 ຫ ື  6765. 

3. ຂ ້ ມູນທາງການແພດຫ ້ າສຸດໃນແຟ້ມຂ ້ ມູນຢູໍ່ ແຕໍ່ລະໂຮງຮຽນ (ເບິໍ່ ງ www.u-46.org ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ 

>> ການບ ລິການສຸຂະພາບ ຫ ື  ພະຍາບານປະຈ າໂຮງຮຽນ ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມ). 

4. ຄໍ່ າທ ານຽມທີໍ່ ຈ າເປັນ ຈໍ່ າຍເຕັມຈ ານວນ  

ເຂ້ົາໄປທີໍ່  www.u-46.org ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ການຈົດທະບຽນສ າລັບຂ ້ ມູນຫ ້ າສຸດ. 

ໃນເວລາຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ ທໍ່ານຈະເຮັດສ າເລັດ: 

 ການເປີດເຜີຍບັນທ ກນັກຮຽນ ສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ຢູໍ່ ນອກເຂດການສ ກສາ. (ແບບຟອມນ້ີຈະຖືກສົໍ່ ງຫາໂຮງຮຽນ

ກໍ່ອນນ້ີຂອງລູກທໍ່ານ ສະນ້ັນ ກະລຸນາກຽມທີໍ່ ຢູໍ່ , ເບີໂທລະສັບ ແລະ ເບີແຟັກໄວ້). 

 ການລົງທະບຽນ (ເຂ້ົາເບິໍ່ ງ www.u-46.org ສ າລັບຂ ້ ມູນການຈົດທະບຽນ/ ການລົງທະບຽນທີໍ່ ມີລາຍລະອຽດຫ ້ າ

ສຸດ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/DR-ENR-F005E%20AFFIDAVIT%20OF%20RESIDENT%20REGARDING%20RESIDENCY%20OF%20OTHERs%204-3-14.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DR-ENR-F005%20AFFIDAVIT%20OF%20RESIDENT%20REGARDING%20RESIDENCY%20OF%20OTHERS_span_4-3-14.pdf
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9097
http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
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ລູກຂອງຂ້ອຍຕ້ອງມີແບບຟອມທາງການແພດ ແລະ ການກວດ

ສຸຂະພາບໃດແດໍ່ກໍ່ອນທີໍ່ ຈະເລີໍ່ ມເຂ້ົາຮຽນໄດ້? 

ຖ້າທໍ່ານກ າລັງຍ້າຍໄປທີໍ່  U-46 ຈາກໂຮງຮຽນໃນລັດ Illinois, ທໍ່ານຈ າເປັນຕ້ອງສະແດງຈົດໝາຍຈາກເຂດການສ ກ

ສາກໍ່ອນໜ້າຂອງທໍ່ານ ທີໍ່ ລະບຸວໍ່ າບັນທ ກສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ານໃໝໍ່ຫ ້ າສຸດ ແລະ ເປັນໄປຕາມກົດລະ

ບຽບ.  ນັກຮຽນທີໍ່ ຈະເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ, ຊ້ັນຮຽນທີ 6 ແລະ 9 ຕ້ອງເຮັດສ າເລັດການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນປີທີໍ່

ຜໍ່ ານມາ. 

ຖ້ານັກຮຽນຂອງທໍ່ານກ າລັງຍ້າຍໄປທີໍ່  U-46 ຈາກໂຮງຮຽນທີໍ່ ຢູໍ່ ນອກລັດ Illinois, ທໍ່ານຕ້ອງສະແດງສ າເນົາຂອງບັນ

ທ ກການສັກຢາເມືໍ່ ອຈົດທະບຽນ.  ຕ້ອງສົໍ່ ງບັນທ ກການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີໍ່ ຂາດ

ຫາຍໄປໃດໜ ໍ່ ງພາຍໃນຫົກອາທິດນັບຈາກເຂ້ົາຮຽນ. 

ເຂ້ົາໄປໜ້າແບບຟອມສຸຂະພາບ ເພືໍ່ ອດາວໂຫ ດເອກະສານຈິງທີໍ່ ຄວນສົໍ່ ງ (ຂ ້ ກ ານົດດ້ານສຸຂະພາບ).  

ພວກເຮົາສາມາດໄປຮັບການກວດສຸຂະພາບໄດ້ຢູໍ່ ໃສ? 

ເດັກສາມາດເຮັດການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຢູໍ່ ຫ້ອງການທໍ່ານໝ  ຫ ື  ຢູໍ່ ຄລີນິກ.  

ໂຮງຮຽນທຸກແຫໍ່ງມີຂ ້ ມູນກໍ່ ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຟຣີ ຫ ື  ໃນລາຄາຕ ໍ່ າ.  

ທໍ່ານ ຕ້ອງ ນ າເອົາບັນທ ກການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຂອງລູກທໍ່ານໄປນ າທຸກຄ້ັງທີໍ່ ໄປຄລີນິກ. 

ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດລາຄາຕ ໍ່ າ 

 ສະຖານທີໍ່ ຂອງ ການດູແລສຸຂະພາບຄອບຄົວໃນເຂດພ້ືນທີໍ່  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, 370 Summit St., Elgin, IL 60120 (ເວັບໄຊ) 

ສ າລັບຄລີນິກສຸຂະພາບຢູໍ່ ໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ໂທ: 847-608-1344 

 DuPage Immunization Clinic (ຜູ້ຢູໍ່ ອາໄສໃນເຂດປົກຄອງ DuPage)  

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

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

ສ າລັບການນ າສົໍ່ ງເພີໍ່ ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ຫາພະຍາບານໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານ.    

 

 

https://www.u-46.org/Page/9106
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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ແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ/ຫ ື  ການອ້າງອີງໝ ປົວແຂ້ວ 

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

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

ສະໜອງຊືໍ່ ຂອງໝ ປົວແຂ້ວຂອງ Medicaid ຫ ື  Kidcare ໃຫ້ແກໍ່ຄອບຄົວ  

 Elgin Medical/Dental: 417 Dundee Avenue 1>Elgin, IL 60120 ໂທ.: 847-608-7910  

 Greater Elgin Family Care Center: 370 Summit St. #1A. Elgin, IL ໂທ: 847-608-1344 

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

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

ໂມງເຊ້ົາ - 1:00 ໂມງແລງ. 

ລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ 

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂອງຂ້ອຍບ ໍ່ ສະບາຍ? 

ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ສະບາຍ, ລາວຄວນພັກຢູໍ່ ເຮືອນ.  ບາງຄ້ັງ ພ ໍ່ ແມໍ່ ສົໍ່ ງລູກທີໍ່ ບ ໍ່ ສະບາຍໄປໂຮງຮຽນ ເພາະວໍ່ າເຂົາ

ເຈ້ົາຈ າເປັນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ບ ໍ່ ສາມາດຢູໍ່ ເຮືອນນ າລູກໄດ້.  ແນວໃດກ ຕາມ, ເດັກທີໍ່ ເຈັບປໍ່ ວຍມັກຈະເຮັດໃຫ້

ເດັກຄົນອືໍ່ ນເຈັບປໍ່ ວຍນ າ.  ເມືໍ່ ອລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ສາມາດມາໂຮງຮຽນໄດ້, ໃຫ້ໂທຫາໂຮງຮຽນທຸກໆມ້ືໃນຕອນເຊ້ົາ

ກໍ່ອນເລີໍ່ ມຮຽນ.  ທໍ່ານຄວນໃຫ້ຂ ້ ມູນຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: ຊືໍ່ ຂອງເດັກ, ຊ້ັນຮຽນ, ຄູສອນ, ເຫດຜົນທີໍ່ ຂາດຮຽນ ແລະ ເບີໂທລະສັບ

ຂອງທໍ່ານ. 

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າລູກຂອງຂ້ອຍຕ້ອງກິນຢາຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ 

ນະໂຍບາຍຂອງທາງເຂດການສ ກສາກ ານົດໄວ້ວໍ່ າໃບອະນຸຍາດການໃຊ້ຢາທີໍ່ ມີລາຍເຊັນ ແລະ ແບບ

ອມຄ າແນະນ າຂອງທໍ່ານໝ ຕ້ອງມີຢູໍ່ ໃນແຟ້ມຂ ້ ມູນນັກຮຽນກໍ່ອນທີໍ່ ຈະສາມາດໃຫ້ຢາແກໍ່ ນັກຮຽນ ຫ ື  

ນັກຮຽນຈະກິນຢາເອງໄດ້.  ສາມາດຂ ເອົາແບບຟອມໄດ້ຈາກພະຍາບານໂຮງຮຽນຂອງທໍ່ານ. 

ເດັກຕ້ອງໄປຫ້ອງພະຍາບານເພືໍ່ ອກິນຢາ.  ພາຊະນະບັນຈຸຢາທຸກອັນຕ້ອງມີສະຫ າກທີໍ່ ມີ:  

 ຊືໍ່ ຂອງເດັກ 

 ຊືໍ່ ທໍ່ານໝ  

 ຊືໍ່ ຢາ 

 ໃຫ້ຢາຫ າຍປານໃດ ແລະ ໃນເວລາໃດ 

ຂ້ອຍຄວນໂທຫາໃຜຖ້າຂ້ອຍມີຄ າຖາມກໍ່ ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລູກຂ້ອຍ? 

ຖ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມກໍ່ ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລູກທໍ່ານຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ໂທຫາພະຍາບານ ຫ ື  ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ.  

ຖ້າທໍ່ານກ າລັງແຈ້ງບອກການຂາດຮຽນ, ໃຫ້ໂທຫາເລຂາຝໍ່ າຍເຂ້ົາຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ. 

ໂຮງຮຽນສາມາດຕິດຕ ໍ່ ຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດຖ້າລູກຂອງຂ້ອຍບ ໍູ່ ສະບາຍຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ ຫ ື  ເກີດ

ອຸປະຕິເຫດ?  

ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ສະບາຍ ຫ ື  ເກີດອຸປະຕິເຫດຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະໂທຫາທໍ່ານ ຫ ື  ບຸກຄົນຕິດຕ ໍ່ ສຸກ

ເສີນທີໍ່ ທໍ່ານບອກໄວ້ໃນເວລາລົງທະບຽນ.  
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ການໄປໂຮງຮຽນ:  

ເດັກນ້ອຍສາມາດໄປ ແລະ ກັບຈາກໂຮງຮຽນແນວໃດໃນແຕໍ່ລະມ້ື? 

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີໍ່ ອາໄສຢູໍ່ ໃກ້ໂຮງຮຽນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຍໍ່ າງໄປໂຮງຮຽນ.  ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີໍ່ ອາໄສຢູໍ່ ໄກຈາກໂຮງຮຽນ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂີໍ່ ລົດເມໂຮງຮຽນ ຫ ື  ໃຊ້ການຂົນສົໍ່ ງສາທາລະນະ.  ນັກຮຽນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ທີໍ່ ມີຄຸນສົມບັດສ າລັບການ

ຂົນສົໍ່ ງແມໍ່ນອາໄສຢູໍ່ ໄກຈາກໂຮງຮຽນຫ າຍກວໍ່າ 1.50 ໄມລ໌ (ຕາມການຄິດໄລໍ່ ໂດຍພະແນກຮັບສົໍ່ ງນັກຮຽນຂອງເຂດ

ການສ ກສາ U-46).  ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານໃຊ້ລົດເມໂຮງຮຽນ, ທໍ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຮູ້: 

 ເລກລົດເມໂຮງຮຽນ 

 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະຂ ້ ນລົດເມ 

 ເວລາທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະຂ ້ ນລົດເມ 

 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະລົງລົດເມຫ ັ ງຈາກເລີກຮຽນ 

 ເວລາທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະລົງລົດເມຫ ັ ງຈາກເລູີກຮຽນ  
 

ເລກລົດເມ: _____________________________ 

ບໍ່ອນຂ ້ ນລົດ: ___________________________ 

ເວລາຂ ້ ນລົດ: ___________________________ 
 

 

ເລກລົດເມ: ______________________________ 

ບໍ່ອນລົງລົດ: _____________________________  

ເວລາລົງລົດ: ___________________________ 
 

ຖ້າທໍ່ານຕ້ອງການຂ ້ ມູນ, ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ ຫາພະແນກຂົນສົໍ່ ງທີໍ່ ເບີ (847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ. 5098 

ການຂົນສົໍ່ ງສ າລັບນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ 

 ນັກຮຽນອະນຸບານແຕໍ່ລະຄົນ ຕ້ອງ ມີບັດຜໍ່ານທີໍ່ ເຮັດສ າເລັດແລ້ວເພືໍ່ ອຂີໍ່ ລົດເມກັບບ້ານ ໃນແຕໍ່

ລະມ້ື.  

 ໃນລະຫວໍ່າງລົງລົດຢູໍ່ ບໍ່ອນຈອດລົດເມຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານທຸກຄົນຈະຖືກ

ປະຕິບັດຄືກັບວໍ່າບັດຜໍ່ ານລົດເມຂອງເຂົາເຈ້ົາຖືກໝາຍເປັນ “ຈະມີຄົນມາຮັບ.”  

 ຖ້າບັດຜໍ່ ານຂອງນັກຮຽນຊ້ີບອກວໍ່າລາວ “ຈະມີຄົນມາຮັບ” ແລະ ບ ໍ່ ມີຄົນມາຮັບເອົານັກຮຽນນ້ັນຢູໍ່ ບໍ່ອນຈອດ

ລົດເມ, ນັກຮຽນຄົນນ້ັນຈະຖືກສົໍ່ ງກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. 

ການຍ້າຍ  

ຖ້າທໍ່ານຍ້າຍໄປອາພັດເມັນ ຫ ື  ເຮືອນອືໍ່ ນ, ທໍ່ານຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ ຫາໂຮງຮຽນອີກຄ້ັງ ແລະ ໃຫ້ທີໍ່ ຢູໍ່  ແລະ ເບີ

ໂທລະສັບໃໝໍ່ ນ້ັນ.     

ໄປໂຮງຮຽນຊ້າ 

ເດັກຄວນມາໂຮງຮຽນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ບ ໍ່ ມາຊ້າ.  ຖ້າເດັກມາຊ້າ, ຄູສອນຈະໝາຍວໍ່າຜູ້ກໍ່ ຽວມາຊ້າ 

ຫ ື  ມາບ ໍ່ ທັນເວລາ.  ທໍ່ານຄວນໂທຫາໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊ້ົາ ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານຈະໄປໂຮງຮຽນຊ້າ ຫ ື  

ທໍ່ານສາມາດສົໍ່ ງຂ ້ ຄວາມສ້ັນນ າລູກຂອງທໍ່ານໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນກ ໄດ້. 
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ຂາດໂຮງຮຽນ  

ໃນເວລາທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ າສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້, ໃຫ້ໂທຫາໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊ້ົາທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະຂາດຮຽນ.  

ທໍ່ານອາດຈະຈ າເປັນຕ້ອງຝາກຂ ້ ຄວາມສຽງ.  ໃນເວລາທີໍ່ ທໍ່ານໂທຫາໂຮງຮຽນ, ທໍ່ານຄວນໃຫ້ຂ ້ ມູນຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: 

 ຊືໍ່ ຂອງລູກທໍ່ານ 

 ຊ້ັນຮຽນ ແລະ ຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານ 

 ເປັນຫຍັງລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ມາໂຮງຮຽນ 

 ຊືໍ່  ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງທໍ່ານ 

ການອອກຈາກໂຮງຮຽນໃນລະຫວໍ່ າງຊົໍ່ ວໂມງຮຽນ 

ຖ້າທໍ່ານຕ້ອງການມາຮັບລູກຂອງທໍ່ານສ າລັບການນັດໝາຍທາງການແພດ ຫ ື  ເຫດສຸກ

ເສີນ, ກະລຸນາແຈ້ງບອກໂຮງຮຽນລໍ່ວງໜ້າວໍ່ າລູກຂອງທໍ່ານຈະອອກຈາກໂຮງຮຽນກໍ່ອນ

ເວລາ.  ຫ ັ ງຈາກມາຮອດໂຮງຮຽນແລ້ວ, ໃຫ້ໄປຫາຫ້ອງການໃຫຍໍ່  ແລະ ຮ້ອງຂ ເອົາລູກຂອ

ງທໍ່ານ.  ໂຮງຮຽນຈະບອກໃຫ້ທໍ່ານເຊັນເອກະສານເພືໍ່ ອໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານສາມາດອອກຈາໂຮງຮຽນໄດ້.   

ວັນພັກຂອງຄອບຄົວ   

ພ ໍ່ ແມໍ່ບ ໍ່ ຄວນເອົາລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄປພັກຜໍ່ອນນ າ ເມືໍ່ ອໂຮງຮຽນຍັງເຂ້ົາຢູໍ່ .  ການຂາດໂຮງຮຽນ

ເຫ ົໍ່ ານ້ີຈະຖືກໝາຍເປັນການຂາດບ ໍ່ ມີເຫດຜົນ.  ວັນພັກຂອງຄອບຄົວຄວນຖືກວາງແຜນໃນ

ກົງກັບຊໍ່ວງພັກໂຮງຮຽນ.  ຖ້ານັກຮຽນຂາດຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວໍ່າ ສິບວັນຕິດຕ ໍ່ ກັນ, ພ ໍ່ ແມໍ່

ຈະຈ າເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຄືນໃໝໍ່ ເມືໍ່ ອກັບຄືນມາຮຽນ. 

ການຮຽນຊົດເຊີຍ  

ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ຂາດໂຮງຮຽນຕ້ອງເຮັດວຽກຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກບ້ານທີໍ່ ເຂົາເຈ້ົາຂາດຮຽນນ້ັນ.  ໂຮງຮຽນສໍ່ວນໃຫຍໍ່

ຄາດຫວັງໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ໂທຫາໂຮງຮຽນເພືໍ່ ອຮ້ອງຂ ການຮຽນຊົດເຊີຍຖ້າເດັກຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວໍ່າສອງວັນ.  

ທໍ່ານ ຫ ື  ໝູໍ່ ຂອງລູກຂອງທໍ່ານສາມາດໄປຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກເພືໍ່ ອຮັບເອົາວຽກການຮຽນຊົດເຊີຍ. 

ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ 

ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບພ ໍ່ ແມໍ່ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ.  ຖ້າ

ພ ໍ່ ແມໍ່ ຕ້ອງການໂອ້ລົມກັບຄູສອນ, ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດການນັດໝາຍລໍ່ວງໜ້າ ໂດຍການໂທ

ຫາໂຮງຮຽນ ຫ ື  ສົໍ່ ງຂ ້ ຄວາມສ້ັນຫາຄູສອນນ້ັນ.  ເມືໍ່ ອທໍ່ານມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ທໍ່ານຕ້ອງໄປຫາຫ້ອງການ ແລະ ສະ

ແດງເອກະສານລະບຸຕົວຕົນໃນຮູບແບບໃດໜ ໍ່ ງເພືໍ່ ອເປັນ ບັດຜໍ່ ານຜູ້ຢ້ຽມຢາມ. 

ຂ້ອຍຈ າເປັນຕ້ອງຈໍ່ າຍຄໍ່ າອັນໃດບ ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ?  

ມີຄໍ່ າທ ານຽມສ າລັບບາງກິດຈະກ າ ແລະ/ຫ ື  ເອກະສານຂອງໂຮງຮຽນ.  ສິໍ່ ງເຫ ົໍ່ ານ້ີອາດລວມມີ ແຕໍ່ບ ໍ່ ຈ າກັດ 

ຄໍ່ າເອກະສານການສິດສອນ, ປະກັນໄພນັກຮຽນ ແລະ ຄໍ່ າການໄປທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່

ສ າລັບນັກຮຽນລະດັບຊ້ັນປະຖົມ.  ສ າລັບນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍ, 

ນອກຈາກຄໍ່ າທ ານຽມທີໍ່ ເວ້ົາເຖິງຂ້າງເທິງແລ້ວ, ອາດຈະມີຄໍ່ າທ ານຽມສ າລັບຕູ້ໃສໍ່ ເຄືໍ່ ອງນັກຮຽນ, ການເຂ້ົາ

ຮໍ່ວມກິລາ, ບັດປະຈ າຕົວນັກຮຽນ, ຕາຕະລາງວາງແຜນການຮຽນ, ໃບອະນຸຍາດຈອດລົດ, ອາຫານ ແລະ 

ອືໍ່ ນໆ.  ບາງຄໍ່ າທ ານຽມໄດ້ຮັບຍົກເວ້ັນສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບອາຫານທໍ່ຽງຟຣີ. 
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ມີການແຈ້ງບອກພ ໍ່ ແມໍ່ກໍ່ ຽວກັບຄໍ່ າທ ານຽມຕໍ່າງໆໃນເວລາລົງທະບຽນ.  ຖ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມກໍ່ ຽວກັບຄໍ່ າທ ານຽມການ

ສອນ, ທໍ່ານສາມາດໂທຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານໄດ້. 

 

ການທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່   

ບາງຄ້ັງນັກຮຽນໄປທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່ ຢູໍ່ ຫ ພິພິດທະພັນ, ສວນສັດ ແລະ ສະຖານທີໍ່

ອືໍ່ ນໆ.  ພ ໍ່ ແມ ໍູ່ ຕ້ອງເຊັນແບບຟອມອະນຸຍາດກໍ່ອນທີໍ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດໄປ

ທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່ ໄດ້.  ບາງຄ້ັງມີຄໍ່ າທ ານຽມເລັກນ້ອຍເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍຈໍ່ າຍຄໍ່ າເດີນທາງໄປ

ທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່ .  ໃນບາງຄ້ັງຄາວ ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກໄປທັດສະນະນອກ

ສະຖານທີໍ່ ນ າເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍຄູສອນຄວບຄຸມດູແລເດັກນ້ອຍໄປທັດສະນະ.  

ແນໍ່ ໃຈວໍ່ າຕ້ອງຖາມຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານ ຖ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມຕໍ່າງໆ. 

ອາຫານທໍ່ຽງ   

ຖ້າເດັກໃດໜ ໍ່ ງບ ໍ່ ຖືອາຫານທໍ່ຽງຂອງລາວມາໂຮງຮຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະຈັດຫາທາງເລືອກອືໍ່ ນໃຫ້ແກໍ່

ລາວ.  ໂຮງຮຽນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ມີໂຄງການອາຫານທໍ່ຽງຟຣີ ຫ ື  ລາຄາຕ ໍ່ າສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ທີໍ່ ບ ໍ່ ສາມາດຈໍ່າຍໄດ້.  

ພ ໍ່ ແມໍ່ຄວນປະກອບແບບຟອມຄ າຮ້ອງສະໝັກຂ ອາຫານທໍ່ຽງຟຣີ ແລະ ລາຄາຕ ໍ່ າ ເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງວໍ່ າລູກ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາມີສິດໄດ້ຮັບອາຫານທໍ່ຽງຟຣີ ຫ ື  ລາຄາຕ ໍ່ າຫ ື ບ ໍ່ .  ແບບຟອມເຫ ົໍ່ ານ້ີມີໃຫ້ທາງອອນລາຍໃນຊໍ່ວງລະດູຮ້ອນ 

ຫ ື  ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານ.  ຕ້ອງເຮັດຄ າຮ້ອງສະໝັກໃນທຸກໆປີ. 

ຂ້ອຍສາມາດຖາມໃຜກໍ່ ຽວກັບລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ ຖ້າຂ້ອຍມີຄ າຖາມ? 

ທໍ່ານສາມາດໂທຫາ ຫ ື  ອີເມວຫາຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານ ຖ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມກໍ່ ຽວກັບລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ.  

ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປະສານງານ ຫ ື  ທີໍ່ ປ ກສາການຮຽນ ELL ຢູໍ່ ເຮືອນ (ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ) ອາດ

ຈະສາມາດຊໍ່ວຍທໍ່ານໄດ້ເຊັໍ່ ນກັນ. 

ໃນຕອນເລີໍ່ ມຕ້ົນແຕໍ່ລະສົກຮຽນ, ຈົໍ່ ງປະກອບຂ ້ ມູນໃສໍ່ຕາຕະລາງນ້ີກໍ່ ຽວກັບລູກຂອງທໍ່ານ ແລະ 

ໃຫ້ມັນສາມາດເບິໍ່ ງເຫັນ ເພືໍ່ ອໃຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ: 

ຊືໍ່ ຂອງນັກຮຽນ 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ ຂອງໂຮງຮຽນ 

 

ເບີໂທລະສັບຂອງ

ໂຮງຮຽນ  

ຊ້ັນຮຽນ 

 

ຊືໍ່

ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ຊືໍ່ ຄູສອນ 
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ບົດບາດຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ ໃນການສ ກສາ ແລະ ການຮຽນຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ  

ໂຮງຮຽນຕ້ອງການໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນການສ ກສາຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນການ

ສ ກສາຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຫ າຍທາງ.  ພວກເຂົາສາມາດ: 

 ໂອ້ລົມກັບຜູ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ 

 ເຂ້ົາຮໍ່ວມກິດຈະກ າຂອງໂຮງຮຽນ 

 ຊໍ່ວຍເຮັດການຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບໂຮງຮຽນ 

 ເປັນອາສາສະໝັກຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ 

 ເຂ້ົາຮໍ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນ 

 ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປ ກສາພ ໍ່ ແມໍ່ສອງພາສາ (BPAC) 

 ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນຄະນະກ າມະການ/ກິດຈະກ າການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມອືໍ່ ນລະຫວໍ່າງຄອບຄົວ-ໂຮງຮຽນ-ຊຸມຊົນ 

ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ກໍ່ ຽວກັບໂຮງຮຽນຂອງລູກຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?  

ໂຮງຮຽນມີຫ າຍວິທີຕໍ່າງກັນໃນການແຈ້ງບອກພ ໍ່ ແມໍ່ກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ແລະ ງານຕໍ່າງໆຂອງ

ໂຮງຮຽນ.  ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫໍ່ງມີ: 

ຫ ັ ກສູດທີໍ່ ເປີດສອນຢູໍ່ ເຮືອນ ແລະ/ຫ ື  ຫ ັ ກສູດຕອນກາງຄືນ 

ເວລາໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ພົບປະກັບຄູສອນຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ, ເບິໍ່ ງຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຮັບຟັງ

ກໍ່ ຽວກັບວຽກຕໍ່າງໆທີໍ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເຮັດ/ຈະເຮັດ.  ຖາມເອົາປະຕິທິນທີໍ່ ມີເຫດການ

ເຫ ົໍ່ ານ້ີນ າຫ້ອງການຮຽນ. 

ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

ມີການສົໍ່ ງເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປສະນີຫາເຮືອນ ຫ ື  ຖືມືເຮືອນໂດຍລູກຂອງທໍ່ານ.  ຕົວຢໍ່ າງ, 

ໂຮງຮຽນອາດຈະສົໍ່ ງເອກະສານເຫ ົໍ່ ານ້ີໄປເຮືອນ: 

 ປະຕິທິນໂຮງຮຽນກໍ່ ຽວກັບການມອບໝາຍໃນຫ້ອງຮຽນ, ກິດຈະກ າໃນຫ້ອງຮຽນ, ວັນພັກ, ຫ ື  ຫ ັ ກສູດຕໍ່າງໆ

ຂອງໂຮງຮຽນ 

 ຈົດໝາຍຂໍ່າວທີໍ່ ມີເຫດການໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

 ການສ າຫ ວດທີໍ່ ສອບຖາມເອົາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈຈາກພ ໍ່ ແມໍ່  

 ແບບຟອມການອະນຸຍາດເພືໍ່ ອໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່  

 ການປະກາດສ າລັບກອງປະຊຸມໂຮງຮຽນ, ການເສວະນາ, ການຊຸມນຸມ, ການປິດໂຮ

ງຮຽນ, ແລະ ເຫດການອືໍ່ ນໆ 

ບາງຄ້ັງຄາວ, ພ ໍ່ ແມໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງຕອບເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີໍ່ ສົໍ່ ງມາເຮືອນ.  ຕົວຢໍ່ າງ, ທໍ່ານຕ້ອງເຊັນ

ແບບຟອມອະນຸຍາດກໍ່ອນທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານຈະສາມາດໄປທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່ ໄດ້. 
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ການໂທລະສັບ, ຂ ້ ຄວາມ, ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊ 

ການໂທລະສັບ, ຂ ້ ຄວາມ, ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊ ແມໍ່ນອີກວິທີອືໍ່ ນທີໍ່ ໂຮງຮຽນໃຊ້ສືໍ່ ສານກັບພ ໍ່ ແມໍ່

ນັກຮຽນ.  ເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນສາມາດໃຫ້ຂ ້ ມູນໃໝໍ່ຫ ້ າສຸດແກໍ່ທໍ່ານກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດການສອນ, 

ງານໂຮງຮຽນ, ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ, ຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່ ຂອງຄູສອນ ແລະ ອືໍ່ ນໆ.   

ກະລຸນາເຂ້ົາເບິໍ່ ງ https://www.u-46.org/domain/78 ເພືໍ່ ອຄ້ົນຫາທີໍ່ ຕ້ັງ ແລະ ເບິໍ່ ງເວັບໄຊຂອງໂຮງ

ຮຽນຂອງທໍ່ານ.  ນອກນ້ັນ, ຂ ້ ມູນສ າຄັນ, ຂໍ່ າວສານ ຫ ື  ການແຈ້ງເຕືອນອາດຈະຖືກສົໍ່ ງຜໍ່ ານຂ ້ ຄວາມອັດຕະໂນ

ມັດທາງໂທລະສັບໃນທົໍ່ວໂຮງຮຽນ ຫ ື  ເຂດການສ ກສາໃນຕະຫ ອດສົກຮຽນ.  ນ້ີແມໍ່ນໜ ໍ່ ງໃນຫ າຍເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງ

ມັນຈິໍ່ ງສ າຄັນໃນການມີເບີໂທລະສັບໃໝໍ່ ສຸດ. 

ຍັງຄົງເຊືໍ່ ອມຕ ໍ່ ກັບ U-46 

ເວັບໄຊ www.u-46.org  

ເວັບໄຊນ າທາງງໍ່ າຍ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ດີໃນໂທລະສັບມືຖືເທົໍ່ າກັບທີໍ່ ມັນໃຊ້ງານໃນເດັສທັອບ.  ເບິໍ່ ງທີໍ່ ໜ້າເວັບຫ ັ ກ ສ າ

ລັບການໝູນປໍ່ ຽນການເລືອກຂໍ່າວຈາກທົໍ່ວທັງເຂດການສ ກສາ ແລະ ເບິໍ່ ງທີໍ່ ເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນແຕໍ່ລະແຫໍ່ງ ສ າ

ລັບຂ ້ ມູນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວຫ າຍ. 

ມາລົມກັນ  

ນ້ີແມໍ່ນລ້ິງຄ໌ເຊືໍ່ ອມໂຍງກັບ ມາລົມກັນ ໃນໜ້າຫ ັ ກຂອງເວັບໄຊເຂດການສ ກສາ, ແລະ ໂຮງຮຽນແຕໍ່ລະແຫໍ່ງຈະໃຊ້

ເຄືໍ່ ອງມືບ ລິການລູກຄ້ານ້ີໃນບ ໍ່ ຊ້າ.  

Infinite Campus  

ໃຫ້ແນໍ່ ໃຈວໍ່ າຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່ ຄອບຄົວແມໍ່ນໃໝໍ່ຫ ້ າສຸດໃນ Infinite Campus ເພືໍ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕ ໍ່

ສືໍ່ ສານລະຫວໍ່າງພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ຄູສອນ, ຜູ້ບ ລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດການສ ກສາ.  

E-Newsletters  

ລົງທະບຽນເພືໍ່ ອຮັບ “ການປັບປຸງຂ ້ ມູນໃໝໍ່ປະຈ າອາທິດຂອງທໍ່ານ” ຜໍ່ ານທາງອີເມວ ຫ ື  ອໍ່ ານມັນທາງອອກລາຍ.  ໃນ

ທ ານອງດຽວກັນ, ອໍ່ ານຈົດໝາຍລາຍງານຂໍ່າວປະຈ າອາທິດຂອງ CEO Tony Sanders ຕ ໍ່ ກັບພະນັກງານໃນເວັບໄຊ 

ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ເຂດການສ ກສາ/ເຈ້ົາໜ້າທີໍ່ ປະທານບ ລິຫານສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ.  

ສືໍ່ ສັງຄົມອອນລາຍ 

 ຖືກໃຈພວກເຮົາທາງ Facebook ທີໍ່  SchoolDistrictU46  

 ຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Twitter ທີໍ່  @sdu46 

 ສະໝັກໃຊ້ຊໍ່ອງ YouTube ຂອງເຂດການສ ກສາ ເພືໍ່ ອມໍ່ວນຊືໍ່ ນກັບຫ າກຫ າຍວິດີໂອທີໍ່ ເນ້ັນກິດຈະກ າ, ຄົນ 

ແລະ ຄວາມສ າເລັດພິເສດທົໍ່ວທັງເຂດການສ ກສາ. 

 

https://www.u-46.org/domain/78
http://www.u-46.org/
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ແອັບ U-46 

ເມນູອາຫານທໍ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນ, ຂໍ່ າວສານຂອງເຂດການສ ກສາ, ອີເມວສ າລັບຜູ້ອ ານວຍການ ຫ ື  ຜູ້ຝ ກສອນ - ທັງ

ໝົດສິໍ່ ງນ້ີ ແລະ ອືໍ່ ນໆອີກສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຢໍ່ າງງໍ່ າຍດາຍໃນມືຂອງທໍ່ານຜໍ່ ານສະມາດໂຟນ ແລະ ແອັບ U-46 ຂອງ

ເຂດການສ ກສາເຊິໍ່ ງມີໃຫ້ນ າໃຊ້ຟຣີຈາກ App Store ຫ ື  Google Play.  

ແອັບມືຖືໃຫ້ນັກຮຽນ, ພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນມີລ້ິງເຊືໍ່ ອມໂຍງໂດຍກົງຫາເວັບໄຊຂອງເຂດການສ ກສາ ແລະ ຂອງ

ໂຮງຮຽນ, ສະແດງຂໍ່າວເດັໍ່ ນຈາກສັງລວມເນ້ືອຫາສືໍ່ ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ, ປະຕິທິນຂອງເຂດການສ ກສາ, 

ເມນູອາຫານທໍ່ຽງ ແລະ Infinite Campus ເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງຊ້ັນຮຽນຕໍ່າງໆ.  ຄຸນສົມບັດອືໍ່ ນລວມມີໄດເຣັກທ ຣີຂອງໂຮງຮຽນ, 

ການເຂ້ົາເບິໍ່ ງຄະແນນກິລາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຢໍ່ າງວໍ່ອງໄວ, ຈົດໝາຍຂໍ່າວທາງອີເລັກໂທຣນິກປະຈ າ

ອາທິດຈາກ CEO Sanders ແລະ ແມ້ກະທ້ັງລ້ິງເຊືໍ່ ອມໂຍງຫາພະຍາກອນອາກາດ.  

ເພືໍ່ ອດາວໂຫ ດແອັບ, ງໍ່ າຍໆພຽງແຕໍ່ ຄ້ົນຫາ “School District U-46” ຜໍ່ ານ Google Play ຫ ື  App Store. 

ມີສອງສາມວິທີໃນການເຂ້ົາຮໍ່ວມ 

PTO/PTA ກຸໍ່ມພ ໍ່ ແມໍ່   

ກວດເບິໍ່ ງກັບໂຮງຮຽນຂອງທໍ່ານ ເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງວໍ່ າຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ PTO ຫ ື  PTA ເມືໍ່ ອໃດ.  ກຸໍ່ມພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງໂຮງ

ຮຽນທຸກໆແຫ ໍ່ ງມີຄວາມຄິດລິເລີໍ່ ມ ແລະ ໂຄງການແຕກຕໍ່າງກັນ. 

ສະພາທີໍ່ ປ ກສາ 

ເຂ້ົາຮໍ່ວມສະພາທີໍ່ ປ ກສາຂອງເຂດການສ ກສາ ເຊັໍ່ ນ: 

 ສະພາທີໍ່ ປ ກສາອາຝຣິກາ ອາເມຣິກາ 

 ຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປ ກສາພ ໍ່ ແມໍ່ສອງພາສາ 

 ສະພາທີໍ່ ປ ກສາຂອງພົນລະເມືອງ 

 ສະພາທີໍ່ ປ ກສາສັນຕິ 

 ມຸນນິທິ U-46 

ຫ້ອງຮຽນ  

ອາສາສະໝັກເປັນພ ໍ່ ແມໍ່ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫ ື  ຜູ້ອໍ່ ານແຂກ.  ນັກຮຽນມັກຟັງຄ າຄິດເຫັນທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງ.  

ຫ ັ ກສູດພ ໍ່ ແມໍ່  

ເປັນສໍ່ວນໜ ໍ່ ງໃນຫ ັ ກສູດ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງພວກເຮົາໜ ໍ່ ງອັນຂ ້ ນໄປ ເຊັໍ່ ນ: 

 ສະຖາບັນຜູ້ນ າພ ໍ່ ແມໍ່ຊາວອາຝຣິກາ-ອາເມຣິກາ 

 ສະຖາບັນຜູ້ນ າພ ໍ່ ແມໍ່ຊາວສະເປນ 

 NAES (ເປັນພາສາສະເປນ) 

 ໄວເດັກຕອນຕ້ົນ Drop-in Playgroups 

 Plaza Comunitarias 

 U46Engage 
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ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວໍ່ າລູກຂອງຂ້ອຍປະສົບຜົນສ າເລັດຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ?  

ກອງປະຊຸມພ ໍ່ ແມໍ່ -ຄູສອນ  

ກອງປະຊຸມແມໍ່ນການພົບປະກັນລະຫວໍ່າງພ ໍ່ ແມໍ່ ກັບຄູສອນ.  ຄູສອນພົບປະກັບພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງນັກຮຽນ

ແຕໍ່ລະຄົນເພືໍ່ ອໂອ້ລົມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮຽນ ແລະ/ຫ ື  ພ ດຕິກ າຢູໍ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກນ້ັນໆ.  

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄູສອນຈະຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຢໍ່ າງໜ້ອຍໜ ໍ່ ງຄ້ັງໃນຊໍ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫ ົໍ່ ນຂອງແຕໍ່ລະສົກຮຽນ.  

ແນວໃດກ ຕາມ, ຖ້າເດັກນ້ອຍມີບັນຫາເລືໍ່ ອງການຮຽນ ແລະ/ຫ ື  ພ ດຕິກ າ, ຄູສອນອາດຈະຮ້ອງຂ ໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່ມາຮໍ່ວມ

ກອງປະຊຸມໃນຊໍ່ວງເວລາອືໍ່ ນໃນປີນ້ັນໆ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ກ ສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມໃນເວລາໃດກ ໄດ້ເຊັໍ່ ນກັນ.  ພ ໍ່ ແມໍ່

ສາມາດໂທ, ອີເມວ ຫ ື  ຂຽນຂ ້ ຄວາມແຈ້ງບອກຫາຄູສອນເພືໍ່ ອຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມໄດ້.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ກອງ

ປະຊຸມຖືກຈັດຂ ້ ນກໍ່ອນ ຫ ື  ຫ ັ ງຈາກເລີກຮຽນແລ້ວ. 

ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດໂທຫາໂຮງຮຽນໄດ້ທຸກເວລາເມືໍ່ ອເຂົາເຈ້ົາມີຄ າຖາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຄູສອນ ຫ ື  ຜູ້ອ ານວຍໂຮງຮຽນໄດ້.  

ຖ້າທໍ່ານຕ້ອງການມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານ, ໃຫ້ໂທຫາໂຮງຮຽນກໍ່ອນເພືໍ່ ອເຮັດການນັດໝາຍ ຫ ື  ອີເມວ 

ຫ ື  ສົໍ່ ງຂ ້ ຄວາມແຈ້ງບອກຄູສອນກ ໄດ້. 

ບັດລາຍງານ 

ບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມ 

ບັດລາຍງານບອກພ ໍ່ ແມໍ່ວໍ່ າລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເປັນແນວໃດຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບບັດ

ລາຍງານຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາສາມຄ້ັງຕ ໍ່ ປີໃນຕອນທ້າຍແຕໍ່ລະຮອບວຽນການປະເມີນຜົນ ຫ ື  ທຸກໆ

ສາມເດືອນ.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບັດລາຍງານຖືກສົໍ່ ງເມືອເຮືອນນ ານັກຮຽນ.  ບາງໂຮງຮຽນໃຫ້ບັດລາຍ

ງານໃນກອງປະຊຸມພ ໍ່ ແມໍ່ -ຄູສອນ.  ບັດລາຍງານຄວນຖືກເຊັນຊືໍ່  ແລະ ສົໍ່ ງກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນນ ານັກຮຽນ.  

ນອກນ້ັນ, ພ ໍ່ ແມໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກໍ່ ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາຜໍ່ ານຄວາມກ້າວໜ້າ

ໄລຍະກາງໃນລະຫວໍ່ າງໄຕມາດທ າອິດ ແລະ ໄຕມາດທີສອງ ແລະ ສະນ້ັນ, ພ ໍ່ ແມໍ່ຈະໄດ້ຮັບບັດລາຍງານຄວາມ

ກ້າວໜ້າຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ ສອງຄ້ັງຕ ໍ່ ປີ.  ບັດລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຊ້ັນປະຖົມໃຫ້ຄ າຄິດເຫັນລະອຽດແກໍ່

ພ ໍ່ ແມໍ່ກໍ່ ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າທີໍ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເຮັດໄດ້ທຽບກັບເປ້ົາໝາຍການຮຽນ ແລະ ຫ ັ ກສູດ

ການຮຽນຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈແຈ້ງກໍ່ ຽວກັບ

ຄາດໝາຍ ແລະ ສິໍ່ ງທີໍ່ ຈ າເປັນເພືໍ່ ອປະສົບຜົນສ າເລັດໃນຫ ັ ກສູດການຮຽນທີໍ່ ເຄັໍ່ ງຄັດອີງຕາມມາດຕະຖານ

ການຮຽນຂອງລັດ Illinois.  ສ າລັບນັກຮຽນສອງພາສາ, ບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມຊ້ີບອກວໍ່ ານັກຮຽນກ າລັງ

ຮຽນໄດ້ດີສ ໍ່ າໃດທຽບກັບເປ້ົາໝາຍຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ. 

ລາຍງານຜົນການຮຽນ ESL ອີງຕາມມາດຕະຖານ 

ຕິດຄັດກັບບັດລາຍງານຂອງເຂດການສ ກສາແມໍ່ນລາຍງານຜົນການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ (ESL).  

ພະແນກ ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ກ າລັງໃຊ້ລາຍງານທີໍ່ ອີງໃສໍ່ມາດຕະຖານເພືໍ່ ອຊ້ີບອກຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ

ພາສາອັງກິດສ າລັບນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນ.  ລາຍງານ ESL ຊ້ີບອກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນອີງຕາມຜົນການຮຽນ

ໃນຫ້ອງຮຽນ, ໃນການບັນລຸໄດ້ຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດໃນຂົງເຂດ ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອໍ່ານ, ແລະ 

ການຂຽນ.  ຄ ານິຍາມຜົນການຮຽນພາສາອະທິບາຍສິໍ່ ງທີໍ່ ນັກຮຽນ ELL ຄວນຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແຕໍ່ລະ

ລະດັບ.  
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ບັດລາຍງານ ແລະ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ໂປໂລຍ, ຕາກາລັອກ, ກູຈາຣາດ, 

ອູດູ, ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ຮິນດີ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບ ບັດລາຍງານລະດັບຊ້ັນປະຖົມ, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິໍ່ ງເວັບໄຊຂອງບັດລາຍງານ: www.u-

46.org ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ຄອບຄົວ >> ເກນມາດຕະຖານການຮຽນຮູ້ >> ບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມ, ຫ ື  ຄລິກໃສໍ່ ລ້ິງຄ໌

ເຊືໍ່ ອມໂຍງຕ ໍ່ ໄປນ້ີ: https://www.u-46.org/Page/9132 

ຮູບຖໍ່ າຍຕົວຢໍ່ າງຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 – ບັດລາຍງານໃນລະດັບຊ້ັນປະ

ຖົມ  

 

 

http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9132
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ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ໃນ K-12 ດ້ວຍຕົວຊ້ີບອກຜົນການຮຽນພາສາ 

WIDA 

 

ບັດລາຍງານຊ້ັນມັດທະຍົມ 

ບັດລາຍງານບອກແຕໍ່ລະວິຊາທີໍ່ ເດັກນ້ອຍຮຽນ.  ສ າລັບແຕໍ່ລະວິຊາ, ມີຄະແນນ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບບັດລາຍງານ

ຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ ສີໍ່ ຄ້ັງຕ ໍ່ ປີ.  ທັງບັດລາຍງານ ແລະ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ຖືກສົໍ່ ງກັບບ້ານທາງໄປສະນີ. 

ພະແນກ ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ໃຊ້ລາຍງານທີໍ່ ອີງໃສໍ່ມາດຕະຖານເພືໍ່ ອຊ້ີບອກຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ

ພາສາອັງກິດສ າລັບນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນ.  ໂດຍອີງໃສໍ່ ຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL 

ສ າລັບຊ້ັນມັດທະຍົມຊ້ີບອກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນການບັນລຸໄດ້ຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ

ໃນຂົງເຂດ ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອໍ່ ານ, ແລະ ການຂຽນ.  ຄ ານິຍາມຜົນການຮຽນພາສາອະທິບາຍສິໍ່ ງທີໍ່

ນັກຮຽນ EL ຄວນຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແຕໍ່ລະລະດັບ.  ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບການຈັດລະດັບຊ້ັນ

ຮຽນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມ, ກະລຸນາເຂ້ົາໄປທີໍ່ : https://www.u-46.org/Domain/6441 

https://www.u-46.org/Domain/6441
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ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດໍ່ ຢູໍ່ ເຮືອນເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍການຮຽນຂອງລູກ

ຂ້ອຍ? 

ນັກຮຽນທີໍ່ ຮຽນດີມາໂຮງຮຽນເພືໍ່ ອພ້ອມຮຽນຮູ້ ແລະ ມີນິໄສການຮຽນທີໍ່ ເຂ້ັມແຂງ.  ມີຫ າຍວິທີທີໍ່ ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດຊໍ່ວຍ

ໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຮຽນໄດ້ດີຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ.  ທໍ່ານສາມາດຊໍ່ວຍໄດ້ເຖິງແມໍ່ນວໍ່ າທໍ່ານເວ້ົາພາສາອັງກິດໄດ້ໜ້ອຍດຽວກ 

ຕາມ.  ທໍ່ານບ ໍ່ ຈ າເປັນຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດກ ຊໍ່ວຍໄດ້.  ນ້ີແມໍ່ນສິໍ່ ງສ າຄັນທີໍ່ ທໍ່ານສາມາດເຮັດເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍການຮຽນ

ຂອງລູກທໍ່ານ: 

ການເຂ້ົາຮຽນ 

ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານໄປໂຮງຮຽນທຸກໆມ້ື ແລະ ໄປຮຽນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ພ້ອມ

ຮຽນຮູ້.  ການຂາດໂຮງຮຽນ ຫ ື  ໄປຮຽນຊ້າເລ້ືອຍໆຈະສົໍ່ ງຜົນທີໍ່ ບ ໍ່ ດີຕ ໍ່ ການຮຽນຂອງ

ນັກຮຽນ.  ການສອນ ແລະ ການຮຽນທີໍ່ ສ າຄັນເກີດຂ ້ ນ ໃນທຸກໆມ້ື ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ.  ການ

ຂາດໂຮງຮຽນໃນແຕໍ່ລະຄ້ັງເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານເສຍໂອກາດໃນການເພີໍ່ ມພູນປະສົບ

ການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ.   

ໂພຊະນາການ 

ອາຫານທີໍ່ ມີໂພຊະນາການແມໍ່ນການເລີໍ່ ມຕ້ົນທີໍ່ ສ າຄັນໃນມ້ືສ າລັບເດັກນ້ອຍ.  ຖ້າທໍ່ານບ ໍ່

ສາມາດໃຫ້ອາຫານເຊ້ົາຢູໍ່ ເຮືອນໄດ້, ໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານມີອາຫານເຊ້ົາຟຣີ ຫ ື  ເສຍຄໍ່ າໃຫ້ (

ໂດຍຂ ້ ນກັບວໍ່າຄອບຄົວຂອງທໍ່ານມີສິດໄດ້ຮັບອາຫານທໍ່ຽງຟຣີຫ ື ບ ໍ່ ).  ນອກນ້ັນ, ຖ້າຄອບຄົວ

ຂອງທໍ່ານຕ້ອງການການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດ້ານອາຫານຢູໍ່ ເຮືອນ, ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ ຫາຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, 

ພະຍາບານ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫ ື  ພະນັກງານອືໍ່ ນຂອງໂຮງຮຽນທີໍ່ ທໍ່ານຮູ້ສ ກສະບາຍໃຈ

ທີໍ່ ຈະສອບຖາມກໍ່ ຽວກັບອາຫານ ແລະ ແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອອືໍ່ ນໃນຊຸມຊົນ.    

ນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ 

ຮັບປະກັນວໍ່າເຄືໍ່ ອງນຸໍ່ ງຂອງລູກທໍ່ານແມໍ່ນເໝາະສົມສ າລັບສະພາບອາກາດພາຍນອກ.  ຕົວຢໍ່ າງ, 

ຖ້າມັນໜາວຢູໍ່ ພາຍນອກ, ລູກຂອງທໍ່ານຄວນນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງນຸໍ່ ງທີໍ່ ອົບອຸໍ່ນ ເຊັໍ່ ນວໍ່ າ: ເສ້ືອຄຸມ, ໝວກ 

ແລະ ຖົງມື.  ການຢຸດພັກຢູໍ່ ກາງແຈ້ງແມໍ່ນສໍ່ວນໜ ໍ່ ງຂອງມ້ືຂອງລູກທໍ່ານ ແມ້ກະທ້ັງໃນ

ຊໍ່ວງລະດູໜາວ ແລະ ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານຂີໍ່ ລົດເມ, ລາວຈະໃຊ້ເວລາຈ ານວນໜ ໍ່ ງຢູໍ່ ຂ້າງນອກ

ລ ຖ້າລົດເມ.  ກະລຸນາຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງຢໍ່ າງເໝາະສົມສ າລັບການໄປໂຮງຮຽນ.  ຖ້າຄອບຄົວຂອງ

ທໍ່ານຕ້ອງການເຄືໍ່ ອງນຸໍ່ ງສ າລັບລະດູໜາວເນືໍ່ ອງຈາກຄວາມລ າບາກທາງການເງິນ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງ

ລູກທໍ່ານສ າລັບແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອ. 

ເຄືໍ່ ອງແບບນັກຮຽນ ແລະ ລະບຽບການນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງ 

ບາງໂຮງຮຽນມີເຄືໍ່ ອງແບບໃຫ້ນັກຮຽນນຸໍ່ ງ.  ຕົວຢໍ່ າງ: ເຄືໍ່ ອງແບບອາດຈະແມໍ່ນເສ້ືອເຊີດສີຂາວ ແລະ ໂສ້ງ ຫ ື  ກະໂປໍ່

ງສີກາກີ.  ໂຮງຮຽນອືໍ່ ນບ ໍ່ ມີເຄືໍ່ ອງແບບນັກຮຽນ, ແຕໍ່ພວກເຂົາມີລະບຽບການນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງ.  ລະບຽບການນຸໍ່ ງເຄືໍ່ ອງ

ແມໍ່ນກົດລະບຽບພິເສດກໍ່ ຽວກັບເຄືໍ່ ອງນຸໍ່ ງທີໍ່ ເດັກນ້ອຍສາມາດນຸໍ່ ງໄປໂຮງຮຽນໄດ້.  ຕົວຢໍ່ າງ: ຢູໍ່ ບາງໂຮງຮຽນ ເດັກ

ຊາຍບ ໍ່ ສາມາດໃສໍ່ໝວກຢູໍ່ ໃນຫ້ອງໄດ້ ແລະ ເດັກຍິງບ ໍ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຸໍ່ ງເສ້ືອຄ້ອງຄ ໄດ້.  
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ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ 

ເດັກນ້ອຍຈ າເປັນຕ້ອງຖືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນມາຫ້ອງຮຽນ.  ລາຍການ

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນແມໍ່ນມີໃຫ້ສ າລັບໂຮງຮຽນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ຢູໍ່ ໃນເວັບໄຊຂອງເຂດກາ

ນສ ກສາ U-46 https://www.u-46.org/Page/858 ແລະ ແມ້ກະທ້ັງຢູໍ່ ບາງຮ້ານຄ້າໃນທ້ອງ

ຖິໍ່ ນກໍ່ອນເລີໍ່ ມເປີດສົກຮຽນ (ເຊັໍ່ ນວໍ່ າ: Walmart, Target ແລະ Office Max) .  ຕົວຢໍ່ າງ

ຂອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນລວມມີ: ສ , ປາກກາ, ຢາງລ ບ, ບັນທັດ, ມີດຕັດ ແລະ ກາວ.  ຖ້າເປັນໄປໄດ້, 

ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານສ າລັບລາຍການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນກໍ່ອນມ້ືເປີດຮຽນ.  ຫ ື ບ ໍ່ ດັໍ່ ງ

ນ້ັນ, ຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານສາມາດໃຫ້ສ າເນົາຂອງລາຍການດັໍ່ ງກໍ່ າວແກໍ່ທໍ່ານຫ ັ ງຈາກທີໍ່ ໂຮງຮຽນເປີດແລ້ວ.  

ຖ້າທໍ່ານບ ໍ່ ສາມາດຊ້ືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດ້, ໃຫ້ອະທິບາຍສະພາບການແກໍ່ ຄູສອນ ແລະ/ຫ ື  

ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນຟັງ.  

ໂຄງການຖົງເປ້ 

ໂຄງການຖົງເປ້ແມໍ່ນ ການລິເລີໍ່ ມທີໍ່ ອີງໃສໍ່ ຊຸມຊົນທີໍ່ ນ າພາໂດຍ Elgin Community College ເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍເຫ ື ອ

ນັກຮຽນທີໍ່ ທຸກຍາກ.  ມີນັກຮຽນປະມານ 15,000 ຄົນໄດ້ຮັບການຊໍ່ວຍເຫ ື ອນັບຕ້ັງແຕໍ່ປີ 2010!  ສ າລັບ

ເກ້ົາປີຜໍ່ ານມາ, ເຂດການສ ກສາ U-46 ຂອງ Elgin ໄດ້ຮໍ່ ວມມືກັບ Elgin Community College ເພືໍ່ ອເກັບ

ໂຮມອຸປະກອນການຮຽນທີໍ່ ໄດ້ຮັບບ ລິຈາກ ແລະ ແຈກຢາຍພວກມັນອີງຕາມຂ ້ ແນະນ າທີໍ່ ກ ານົດໄວ້.  ອຸປະ

ກອນຈະຖືກແຈກຈໍ່າຍໃຫ້ແກໍ່ ນັກຮຽນ ຜູ້ທີໍ່ ໃຫ້ຫ ັ ກຖານພິສູດການຈົດທະບຽນໃນລະດູໃບໄມ້ລົໍ່ນປີ 2019 ກັບ Elgin 

Community College ຫ ື  ເຂດການສ ກສາ U-46, D300, D301, D303, ຫ ື  D20: ການຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ, ບັດລາຍ

ງານ, ຫ ັ ກຖານພິສູດການລົງທະບຽນອືໍ່ ນໆ.  ຖ້າທໍ່ານບ ໍ່ ສາມາດໃຫ້ຫ ັ ກຖານພິສູດການຈົດທະບຽນ, ທໍ່ານຕ້ອງເອົາໃບ

ຢ້ັງຢືນທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສສ າລັບໜ ໍ່ ງໃນເຂດການສ ກສາທີໍ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງໄປນ າ. 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບໂຄງການຖົງເປ້, ກະລຸນາເຂ້ົາໄປທີໍ່ : http://www.project-backpack.org/ 

ການບ ລິການມະນຸດໃນເຂດປົກຄອງ Kane 

ຖ້າທໍ່ານຕ້ອງການຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອໃນເຂດພ້ືນທີໍ່ ນ້ີ, ຕິດຕ ໍ່ ຫາເຂດປົກຄອງ Kane ໂດຍການ

ໂທທີໍ່ ເບີ 211. ເພືໍ່ ອຮັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມ, ຄລິກ ທີໍ່ ນ້ີ ສ າລັບໃບໂຄສະນາ ຫ ື  ທີໍ່ ນ້ີ ສ າລັບເວັບໄຊ. 

ການໂອ້ລົມກໍ່ ຽວກັບວຽກການຮຽນ 

ພ ໍ່ ແມໍ່ຄວນຖາມລູກເຂົາເຈ້ົາກໍ່ ຽວກັບມ້ືຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູໍ່ ທີໍ່ ໂຮງຮຽນທຸກໆມ້ື. ຄ າຖາມຕົວຢໍ່ າງອາດເປັນ: 

 “ການຮຽນມ້ືນ້ີເປັນແນວໃດ?” 

 “ເຈ້ົາມີວຽກບ້ານໃດໆບ ຄືນນ້ີ?”  

 “ບອກຂ້ອຍສາມຢໍ່ າງທີໍ່ ເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມ້ືນ້ີ”. 

ໂຮງຮຽນຕ້ອງການໃຫ້ທໍ່ານສົນທະນາເລືໍ່ ອງການຮຽນກັບລູກຂອງທໍ່ານ.  ທໍ່ານສາມາດຖາມ

ລູກຂອງທໍ່ານກໍ່ ຽວກັບສິໍ່ ງທີໍ່ ພວກເຂົາກ າລັງຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ນອກນ້ັນທໍ່ານ

ຍັງສາມາດບອກໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານສະແດງເຈ້ຍຄະແນນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

https://www.u-46.org/Page/858
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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ວຽກບ້ານ 

ວຽກບ້ານແມໍ່ນໜ້າວຽກທີໍ່ ຄູມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດນອກມ້ືຮຽນ.  ມີການມອບໝາຍວຽກບ້ານຫ າຍຢໍ່ າງແຕກ

ຕໍ່າງກັນ, ເດັກນ້ອຍອາດ: 

 ເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານໂດຍເລີໍ່ ມຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ 

 ເຮັດວຽກມອບໝາຍທີໍ່ ຝ ກຊ້ອມ ຫ ື  ທວນຄືນບາງຢໍ່ າງທີໍ່ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ (ເຊັໍ່ ນ: ຫັດອໍ່ ານ ຫ ື  

ເລກ) 

 ເຮັດໂຄງການພິເສດ ເຊັໍ່ ນວໍ່ າ ລາຍງານເປັນປ ້ ມ, ການທົດລອງວິທະຍາສາດ ຫ ື  ການແຕ້ມແຜນທີໍ່  

 ສ ກສາສ າລັບການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຫ ື  ການສອບເສັງ 

ຄູສອນເປັນຜູ້ຕັດສິນວໍ່າຈະໃຫ້ວຽກບ້ານຫ າຍປານໃດໃນແຕໍ່ລະຄືນ.  ບ ໍ່ ແມໍ່ນຄູສອນທຸກຄົນຈະໃຫ້ວຽກບ້ານເທົໍ່ າກັນ

ໝົດ.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກທີໍ່ ໃຫຍໍ່ກວໍ່ າມີ ວຽກບ້ານຫ າຍກວໍ່າເດັກທີໍ່ ອາຍຸໜ້ອຍກວໍ່າເຮັດ.  ນ້ີແມໍ່ນບາງຢໍ່ າງທີໍ່

ທໍ່ານສາມາດເຮັດເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍລູກຂອງທໍ່ານເລືໍ່ ອງວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

ເວລາເຮັດວຽກບ້ານ 

ນອກຈາກວຽກບ້ານແລ້ວ, ນັກຮຽນຍັງມີກິດຈະກ າປະຈ າວັນຫ າຍຢໍ່ າງເຊັໍ່ ນວໍ່ າ ວຽກເຮືອນ, ການນັດໝາຍ, ຊໍ່ວງ

ເວລາຫ ິ້ ນ, ຫ ັ ກສູດຫ ັ ງເລີກຮຽນ ແລະ ກິລາ.  ທໍ່ານສາມາດຊໍ່ວຍລູກຂອງທໍ່ານກ ານົດເວລາພິເສດໃດໜ ໍ່ ງເພືໍ່ ອເຮັດ

ວຽກບ້ານ.  ມັນດີທີໍ່ ສຸດຖ້າເຮັດວຽກບ້ານໃນເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆຕອນບໍ່ າຍ ຫ ື  ຕອນຫົວຄ ໍ່ າ, ແຕໍ່ບ ໍ່ ຄວນເຮັດ

ຕອນເດິກ.  ໃນຊໍ່ວງເວລາເຮັດວຽກບ້ານ, ທໍ່ານຄວນປິດໂທລະພາບ ແລະ ເກມວິດີໂອ/ຄອມພິວເຕີ.  ເດັກຕ້ອງການ

ສະຖານທີໍ່ ມິດງຽບເພືໍ່ ອເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຈັດຫາສະຖານທີໍ່ ບໍ່ອນທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານ

ສາມາດຮຽນໜັງສືຢູໍ່ ໃນເຮືອນໂດຍບ ໍ່ ມີການລົບກວນ. 

ການກວດເບິໍ່ ງວຽກບ້ານຄືນ 

ທໍ່ານສາມາດກວດເບິໍ່ ງວຽກບ້ານເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງວໍ່ າມັນເປັນລະບຽບ ແລະ ສ າເລັດແລ້ວຫ ື ບ ໍ່ .  ລູກຂອງທໍ່ານ

ສາມາດອະທິບາຍວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ທໍ່ານຟັງ.  ບາງຄ້ັງ ເດັກນ້ອຍເຫັນຂ ້ ຜິດພາດ ເມືໍ່ ອພວກເຂົາອະທິບາຍ

ວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ບັນຫາເລືໍ່ ອງວຽກບ້ານ 

ບາງຄ້ັງ ລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ສາມາດເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ ເນືໍ່ ອງຈາກເຂົາເຈ້ົາບ ໍ່ ເຂ້ົາໃຈມັນ.  

ຖ້າພ ໍ່ ແມໍ່ ເຂ້ົາໃຈວຽກບ້ານ ພວກເຂົາສາມາດຊໍ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ ໄດ້, ແຕໍ່ພ ໍ່ ແມໍ່ບ ໍ່ ຄວນເຮັດ

ວຽກບ້ານໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.   
 

ພ ໍ່ ແມໍ່ຫ າຍຄົນຮູ້ສ ກວໍ່ າເຂົາເຈ້ົາບ ໍ່ ສາມາດຊໍ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາເລືໍ່ ອງວຽກບ້ານໄດ້.  ບາງຄ້ັງ ພ ໍ່ ແມໍ່ບ ໍ່ ເຂ້ົາໃຈພາສາ

ອັງກິດຫ າຍປານໃດ ຫ ື  ບ ໍ່ ເຂ້ົາໃຈວິຊານ້ັນ.  ຖ້າພ ໍ່ ແມໍ່ບ ໍ່ ສາມາດຊໍ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາເລືໍ່ ອງບັນຫາວຽກບ້ານໄດ້, 

ພວກເຂົາຄວນຂຽນຂ ້ ຄວາມສ້ັນ, ອີເມວ ຫ ື  ໂທຫາຄູສອນຂອງເດັກນ້ັນ.  ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດບອກຄູສອນວໍ່າລູກຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາມີບັນຫາໃນການເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານ.  ບາງຄ້ັງ ໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອພິເສດເລືໍ່ ອງວຽກບ້ານກໍ່ອນ, ໃນ

ລະຫວໍ່າງ ຫ ື  ຫ ັ ງຈາກເລີກຮຽນ.  ບາງຄ້ັງ ບັນຫາວຽກບ້ານເກີດຈາກການເດັກບ ໍ່ ຢາກເຮັດວຽກບ້ານຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາເມົາແຕໍ່ເບິໍ່ ງໂທລະພາບ, ຫ ິ້ ນເກມວິດີໂອ ຫ ື  ໃຊ້ເວລາຫ ິ້ ນສືໍ່ ສັງຄົມອອນລາຍ. 
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ຫ າຍໆຄ້ັງ, ຄູສອນຈະໂທ, ອີເມວ ຫ ື  ຂຽນຂ ້ ຄວາມສ້ັນຫາພ ໍ່ ແມໍ່  ຖ້າເດັກນ້ອຍບ ໍ່ ເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ແນວໃດ

ກ ຕາມ, ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ມີວຽກບ້ານກັບເຮືອນ ຫ ື  ມັກປະຕິເສດການເຮັດວຽກບ້ານ, ທໍ່ານອາດຈະຕ້ອງການໂທ

ຫາຄູສອນເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າມີການເຮັດວຽກບ້ານແລ້ວຢູໍ່ ຫ້ອງຮຽນ.  ຄູສອນ, ພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ນັກຮຽນສາມາດຮໍ່ວມມື

ກັນສ້າງແຜນເພືໍ່ ອຄວາມສ າເລັດໃນການຮຽນ. 

ຫ້ອງສະໝຸດ 

ສ າລັບວຽກບ້ານບາງຢໍ່ າງ, ເດັກອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານຈາກຫ້ອງສະໝຸດສາທາລະນະ.  ເອກະສານຈາກຫ້ອງ

ສະໝຸດທັງໝົດສາມາດຖືກໃຊ້ຢູໍ່ ໃນຫ້ອງສະໝຸດ.  ຖ້າລູກຂອງທໍ່ານຕ້ອງການເອົາເອກະສານກັບບ້ານ ຫ ື  ໃຊ້ຄອມ

ພິວເຕີຂອງຫ້ອງສະໝຸດ, ທໍ່ານຕ້ອງມີບັດຫ້ອງສະໝຸດ.  ທໍ່ານສາມາດຂ ເອົາບັດຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ຢູໍ່ ຫ້ອງສະໝຸດໃນ

ທ້ອງຖິໍ່ ນຂອງທໍ່ານ.  ເອົາໃບບິນ, ບັດປະຈ າຕົວຮູບແບບໃດໜ ໍ່ ງ ຫ ື  ເອກະສານອືໍ່ ນທີໍ່ ສະແດງຫ ັ ກຖານທີໍ່ ຢູໍ່ ຂອງທໍ່ານ. 

 

 

ເວັບໄຊ: www.gailborden.info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 270 North Grove Avenue Elgin, IL 

60120  

ໂທລະສັບ: 847-752-3210 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຫ້ອງສະໝຸດປົກກະຕິ 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 9 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

9 ໂມງເຊ້ົາ - 6 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

11:30 ໂມງເຊ້ົາ. – 5 ໂມງແລງ. 

 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 2751 West Bowes Road Elgin, IL 

60124  

ໂທລະສັບ: 847-531-7271 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຂອງສາຂາ Rakow 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 9 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

ທໍ່ຽງ – 5 ໂມງແລງ. 

 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 127 South McLean Blvd. 

 South Elgin, IL 60177  

ໂທລະສັບ: 847-931-2090 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຂອງສາຂາ South Elgin 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

10 ໂມງເຊ້ົາ – 7 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

10 ໂມງເຊ້ົາ – 4 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

ທໍ່ຽງ – 4 ໂມງແລງ. 

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ : 616 Hiawatha Drive 
Carol Stream, IL 60188 

ໂທລະສັບ: 630-653-6809 

ເວັບໄຊ: www.cslibrary.org  
 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຫ້ອງສະໝຸດ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ 9 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 9 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ 9 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 6 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ 9 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 1 ໂມງແລງ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

http://www.gailborden.info/
http://www.cslibrary.org/
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ຮັບໃຊ້ Streamwood ແລະ Hanover Park 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດປົກກະຕິ 

1405 S. Park Ave.   

Streamwood, IL 60107 

630.837.6800 (ທາງເລືອກທີ 1) 

 

 

ສາຂາ Sonya Crawshaw  

4300 Audrey Lane 

Hanover Park, IL 60133 

630.837.6800 (ທາງເລືອກທີ 2) 

  

 

 

     

ຫ້ອງສະໝຸດກາງ ສາຂາ Hanover Park ສາຂາ Hoffman Estates 

130 S. Roselle Road 

Schaumburg, IL 60193 

ໂທ. (847) 985-4000 

 

ຊົໍ່ ວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 9 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 10 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 10 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 6 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ: ທໍ່ຽງ ຫາ 9 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ ລະຫວໍ່ າງທ້າຍອາທິດຂອງວັນສ າຄັນຫາ

ທ້າຍອາທິດວັນແຮງງານ ທໍ່ຽງຫາ 5 ໂມງແລງ. 

1266 Irving Park Road 

Hanover Park, IL 60133 

ໂທ. (630) 372-7800 

 

ຊົໍ່ ວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ: 10 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 9 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 10 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ: ປິດ 

1550 Hassell Road 

Hoffman Estates, Illinois 60195 

ໂທ. (847) 885-3511 

 

ຊົໍ່ ວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ: 10 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 9 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 10 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ: ປິດ 

 

ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຫ້ອງສະໝຸດປົກກະຕິ 

ວັນຈັນ - ວັນພະຫັດ 
9:00 ໂມງເຊ້ົາ – 9:00 ໂມງ

ແລງ. 

ວັນສຸກ - ວັນເສົາ 
9:00 ໂມງເຊ້ົາ – 5:00 ໂມງ

ແລງ. 

ວັນອາທິດ ທໍ່ຽງ – 5 ໂມງແລງ. 

 
ຊົໍ່ ວໂມງເປີດຫ້ອງສະໝຸດສາຂາ 

ວັນຈັນ - ວັນພະຫັດ ທໍ່ຽງ - 9:00 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ - ວັນເສົາ ທໍ່ຽງ - 5:00 ໂມງແລງ. 

 

http://www.poplarcreek.lib.il.us/pages/branch.html
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ການອໍ່ານ ແລະ ການໂອ້ລົມຮໍ່ວມກັນ 

ເດັກທີໍ່ ອໍ່ ານໜັງສືຢູໍ່ ເຮືອນມັກຈະຮຽນໄດ້ດີກວໍ່ າຢູໍ່ ໂຮງຮຽນ.  ມັນເປັນຄວາມຄິດທີໍ່ ດີໃນ

ການມີຊໍ່ວງເວລາອໍ່ ານຮໍ່ ວມກັນຂອງຄອບຄົວຢູໍ່ ເຮືອນຂອງທໍ່ານ.  ໃນຊໍ່ວງເວລາການອໍ່ ານ, 

ທໍ່ານສາມາດອໍ່ ານໃຫ້ລູກຂອງທໍ່ານຟັງ, ລາວສາມາດອໍ່ ານໃຫ້ທໍ່ານຟັງ, ຫ ື  ທຸກຄົນສາມາດ

ອໍ່ ານດ້ວຍຕົນເອງກ ໄດ້.  ມັນສ າຄັນທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ານເຫັນທໍ່ານອໍ່ ານເປັນພາສາອັງກິດ ຫ ື  

ເປັນພາສາກ າເນີດຂອງທໍ່ານ.  

ຖ້າການອໍ່ ານແມໍ່ນເລືໍ່ ອງຍາກສ າລັບທໍ່ານ, ຈົໍ່ ງເລົໍ່ າເລືໍ່ ອງໃຫ້ລູກທໍ່ານຟັງເປັນພາສາອັງກິດ ຫ ື  ພາສາກ າເນີ

ດຂອງທໍ່ານ.  ທໍ່ານສາມາດເລົໍ່ າເລືໍ່ ອງກໍ່ ຽວກັບຄອບຄົວຂອງທໍ່ານເມືໍ່ ອທໍ່ານຍັງນ້ອຍ ແລະ ກໍ່ ຽວກັບລູກ

ຂອງທໍ່ານໃນເວລາທີໍ່ ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍຢູໍ່ .  ລູກຂອງທໍ່ານສາມາດເລົໍ່ າເລືໍ່ ອງໄດ້ເຊັໍ່ ນກັນ. 

 

ກິດຈະກ າການຮຽນຮູ້ສ າລັບຄອບຄົວ ແລະ ສູນແຫ ໍ່ ງຂ ້ ມູນສ າລັບຄອບຄົວ 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການຊຸມຊົນຫ າຍແຫໍ່ງມີໂຄງການຮຽນໜັງສືສ າລັບຄອບຄົວໃນຕອນຄ ໍ່ າ ແລະ ວັນທ້າຍ

ອາທິດ.  ພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ເດັກນ້ອຍເຂ້ົາຮໍ່ ວມກິດຈະກ າຄອບຄົວເຫ ົໍ່ ານ້ີຮໍ່ ວມກັນ ແລະ ສາມາດຮຽນກໍ່ ຽວກັບ

ວິຊາຕໍ່າງໆ ເຊັໍ່ ນ ເລກ, ວິທະຍາສາດ, ຫັດອໍ່ ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ທໍ່ານຈະໄດ້ຮັບ

ເອກະສານກັບບ້ານເພືໍ່ ອຮຽນຮູ້ເພີໍ່ ມເຕີມ. 

ບາງໂຮງຮຽນມີສູນແຫ ໍ່ ງຂ ້ ມູນສ າລັບຄອບຄົວ.  ສູນເຫ ົໍ່ ານ້ີມີເອກະສານທີໍ່ ພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດຢືມ ແລະ ເອົາກັບ

ບ້ານໄດ້.  ບາງເອກະສານແມໍ່ນກໍ່ ຽວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກ, ໂພຊະນາການ, ຄວາມປອດໄພ, 

ສຸຂະພາບ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກ າການຮຽນຮູ້.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ສິໍ່ ງເຫ ົໍ່ ານ້ີເປັນປ ້ ມ, ເກມ, ວິດີໂອ, 

ແລະ ແຫ ໍ່ ງການຮຽນຮູ້ດິຈິຕອນ. 
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ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພ ໍ່ ແມ 

 

ຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປ ກສາພ ໍ່ ແມໍ່ສອງພາສາ (BPAC) 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ, ແຕໍ່ລະເຂດການສ ກສາ ຫ ື  ສະຫະກິດສ ກສາທີໍ່ ມີຫ ັ ກສູດສອງພາສາ

ຈະຕ້ອງສ້າງຕ້ັງຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປ ກສາພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນທີໍ່ ປະກອບມີ: 

 ພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ, 

 ຄູສອນການສ ກສາສອງພາສາສ າລັບການປໍ່ ຽນຜໍ່ານ,        

 ທີໍ່ ປ ກສາ,  

 ແລະ ຜູ້ນ າຊຸມຊົນ. 

ຄະນະກ າມະການນ້ີເຂ້ົາຮໍ່ ວມການວາງແຜນ, ການດ າເນີນ ແລະ ການປະເມີນຜົນຫ ັ ກສູດການຮຽນຕໍ່າງໆ.  

ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ຂອງສະມາຊິກຄະນະກ າມະການແມໍ່ນພ ໍ່ ແມໍ່  ຫ ື  ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກຮຽນທີໍ່ ຈົດ

ທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຫ ັ ກສູດເຫ ົໍ່ ານ້ີ.  BPAC ປະສານງານຮໍ່ວມກັນກັບຫ້ອງການ ELL. 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການນ້ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກໍ່ພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢູໍ່ ໃນຫ ັ ກສູດຕໍ່າງໆໃນຂອບເຂດທີໍ່ ເປັນ

ໄປໄດ້.  

ຄະນະກ າມະການ:  

 ປະຊຸມກັນຢໍ່ າງໜ້ອຍສີໍ່ ຄ້ັງຕ ໍ່ ປີ,  

 ຮັກສາຢູໍ່ ໃນແຟ້ມເອກະສານດ້ວຍບັນທ ກກອງປະຊຸມເຫ ົໍ່ ານ້ີຂອງເຂດການສ ກສາ, ແລະ 

 ທົບທວນຄ າຮ້ອງສະໝັກເຂ້ົາຮໍ່ ວມໂຄງການປະຈ າປີຂອງເຂດການສ ກສາຫາຫົວໜ້າການສ ກສາ

ຂ້ັນລັດ. 

ໂດຍຮໍ່ວມກັນກັບຫ້ອງການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ELL, BPAC ສະເໜີໂອກາດການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພ ໍ່

ແມໍ່ຫ າຍຄ້ັງ ສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ຂອງນັກຮຽນໃນຫ ັ ກສູດ ELL. 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບວິທີເຂ້ົາຮໍ່ ວມຄະນະກ າມະການທີໍ່ ປ ກສາພ ໍ່ ແມໍ່ສອງພາສາ, 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]) 
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U-46 Plazas Comunitarias 

U-46 Plazas Comunitarias ແມໍ່ນຫ ັ ກສູດການສ ກສາທີໍ່ ຖືກອອກແບບມາເພືໍ່ ອໃຫ້ການຮຽນຮູ້ໜັງສືເພືໍ່ ອອໍ່ ານ

ອອກຂຽນເປັນ, ການສ ກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແກໍ່ພ ໍ່ ແມໍ່ ຜູ້ທີໍ່ ຮຽນບ ໍ່ ຈົບຫ ັ ກສູດເຫ ົໍ່ ານ້ີ.  ຈຸດປະສົງຂອງ 

Plazas Comunitarias ແມໍ່ນເພືໍ່ ອ: ໃຫ້ການສ ກສາ, ຂ ້ ມູນຂໍ່ າວສານ ແລະ ການສືໍ່ ສານແກໍ່ປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍໍ່ຊາວລາ

ຕິນທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນຊຸມຊົນ, ໃຊ້ການສ ກສາເປັນເຄືໍ່ ອງມືສ າລັບການປັບປຸງຕົນເອງ, ແລະ ນ າເອົາພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ເດັກນ້ອຍມາ

ຮໍ່ວມກັນເພືໍ່ ອປັບປຸງຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນ.  ເຂດການສ ກສາ U-46 ມີການຮໍ່ວມມືກັບສະຖາບັນແຫໍ່ງຊາດ

ເພືໍ່ ອການສ ກສາຜູ້ໃຫຍໍ່  INEA ໃນແມັກຊີໂກ.  

 

 

 

 

 

 

ການຊ້ີນ າລະບົບການສ ກສາຂອງອາເມຣິກາ 

ຈຸດປະສົງຂອງ ການຊ້ີນ າລະບົບການສ ກສາຂອງອາເມລິກາ (NAES) ແມໍ່ນເພືໍ່ ອເພີໍ່ ມການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ ທີໍ່

ເປັນຊາວສະເປນໃນວຽກງານການຮຽນຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  NAES ເຮັດສິໍ່ ງນ້ີໂດຍການເພີໍ່ ມຄວາມສາມາດຂອງ

ພ ໍ່ ແມໍ່ ໃນການນ າທາງລະບົບການສ ກສາຂອງອາເມລິກາ.  ຜໍ່ ານການສ າມະນາກັບພ ໍ່ ແມໍ່ ສີໍ່ ຄ້ັງຕິດຕ ໍ່ ກັນ, NAES ຈະ

ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈແກໍ່ພ ໍ່ ແມໍ່ ທີໍ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ ເພືໍ່ ອສືໍ່ ສານກັບລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຈັດການປະສົບການຮ ໍ່ າຮຽນຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ດີກວໍ່ າ.  ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມ, ກະລຸນາໂທຫາຫ ັ ກສູດ ELL ທີໍ່

ເບີ (847) 888 - 5000 ຕ ໍ່ ສາຍ. 6024. 
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ຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນໃນເຂດການສ ກສາ U-46 

ຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່   

  ໂທລະສັບ:  (847) 888-5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 6991  

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

ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ໃຜ?   

ບັນດາຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ

ໃນຊຸມຊົນ 11 ແຫໍ່ງຢູໍ່ ພາຍໃນເຂດຊານເມືອງຂອງເຂດປົກຄອງ Cook, Kane ແລະ DuPage:   

 ອາຍຸແຕໍ່ເກີດ - 3    ຫ ັ ກສູດການຮຽນຢູໍ່ ເຮືອນໂດຍ ພ ໍ່ ແມໍ່ ເປັນຄູສອນ 

 ອາຍຸ 3-5                ຫ ັ ກສູດປ ກຽມ ສ າລັບເດັກທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ ຫ ື  ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ 

 

ຫ ັ ກສູດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫຍັງແດໍ່?  

 ການກວດຄັດດ້ານພັດທະນາການ/ການນ າສົໍ່ ງຟຣີ  

 ຫ ັ ກສູດການຮຽນທີໍ່ ເອົາເດັກເປັນໃຈກາງ, ອີງໃສໍ່ການຫ ິ້ ນທີໍ່ ເນ້ັນໜັກໃສໍ່ ຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງເດູັກແຕໍ່ລະຄົນ; ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ 

 ຫ້ອງຮຽນປ ກຽມແບບປະສົມປະສານທີໍ່ ລວມມີເດັກທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ ແລະ ເດັກທີໍ່ ມີຄວາມຕ້ອງການ

ພິເສດ   

 ຫ້ອງຮຽນທີໍ່ ນ້ອຍກວໍ່ າສ າລັບເດັກທີໍ່ ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດທີໍ່ ລະບຸໄວ້ທີໍ່ ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຫ້ອງ

ຮຽນທີໍ່ ນ້ອຍກວໍ່ າ 

 ຜູູ້ໃຫ້ການສ ກສາແກໍ່ພ ໍ່ ແມໍ່ ທີໍ່ ມີໃບຮັບຮອງ/ຄູສອນການສ ກສາໄວເດັກທີໍ່ ມີການສະໜັບສະໜຸນ

ຈາກຜູ້ຊໍ່ວຍຄູສອນ, ນັກກາຍະບ າບັດ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ຊໍ່ຽວຊານ

ອືໍ່ ນໆ 

 

ເປັນຫຍັງການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນຈິໍ່ ງສ້າງຄວາມແຕກຕໍ່າງ? 

ການສ ກສາວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງວໍ່ າເດັກນ້ອຍໃນຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນ: 

 ມີທັກສະຊໍ່ວຍເຫ ື ອຕົນເອງ 

 ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ 

 ປັບປຸງການຮູ້ພາສາໄດ້ດີຂ ້ ນ 

 ພັດທະນາທັກສະການເຄືໍ່ ອນໄຫວ 

 ຮຽນຮູ້ທັກສະທາງສັງຄົມທີໍ່ ເໝາະສົມ 

 ເລີໍ່ ມຄວາມສົນໃຈໄລຍະຍາວໃນການຮຽນຮູ້
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ການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນຂອງ U-46 ຮັບຮູ້ຄວາມສ າຄັນ 

ຂອງການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຄອບຄົວແນວໃດ? 

ມັນໃຫ້ໂອກາດຕ ໍ່ ໄປນ້ີສ າລັບການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຄອບຄົວ: 

 ການຢ້ຽມຢາມເຮືອນ 

 ງານເປີດບ້ານ, drop-in playgroup 

 ໂຄງການຄວາມສົນໃຈຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ , ກອງປະຊຸມສ າມະນາ  

 ກຸໍ່ມສະໜັບສະໜຸນພ ໍ່ ແມໍ່  

 ກອງປະຊຸມພ ໍ່ ແມໍ່ -ຄູສອນ 

 ຈົດໝາຍຂໍ່າວປະຈ າອາທິດ/ປະຈ າເດືອນ, ກິດຈະກ າຕໍ່າງໆ 

 ການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຮຽນ, ການເຂ້ົາຮໍ່ ວມໃນການໄປທັດສະນະນອກສະຖານທີໍ່ /ງານພິເສດ, 

ກິດຈະກ າຢູໍ່ ເຮືອນ  

ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມໄດ້ແນວໃດ? 

 ຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນ (847) 888-5000 

 ພ ໍ່ ແມໍ່ ເປັນຄູສອນ         ອາຍຸແຕໍ່ເກີດ-3   ຕ ໍ່ ສາຍ 6003 

 ຫ ັ ກສູດປ ກຽມ              ອາຍຸ 3-5    ຕ ໍ່ ສາຍ 6991 

ລູກຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການກວດຄັດໄດ້ແນວໃດ?
 

ໃຫ້ການກວດຄັດດ້ານພັດທະນາການຟຣີແກໍ່ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີໍ່ ມີອາຍຸ 3-5 ປີທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນເຂດການສ ກສາ U-

46.  ສ າລັບຂ ້ ມູນ: 

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

 

 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານເຕັມມ້ືສ າລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ. 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບໂຮງຮຽນອະນຸບານເຕັມມ້ືແມໍ່ນຄລິກໃສໍ່  ທີໍ່ ນ້ີ. 

 

 

 

 

 

 

ມີຜົນນ າໃຊ້ແຕໍ່ ສົກຮຽນ 2016-2017 

https://www.u-46.org/Page/10342
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ການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດ 

ຂ ້ ມູນຕິດຕ ໍ່   

ໂທລະສັບ:  (847) 888 - 5000 ຕ ໍ່ ສາຍ 5065 

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

ການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດແມໍ່ນສໍ່ວນໜ ໍ່ ງທີໍ່ ຂາດບ ໍ່ ໄດ້ຂອງຫ ັ ກສູດທັງໝົດທີໍ່ ສະໜອງໃຫ້ເພືໍ່ ອຮັບ

ໃຊ້ນັກຮຽນໃນເຂດການສ ກສາ U-46.  ພະນັກງານການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດ ແລະ ພະນັກງານ

ການສ ກສາທົໍ່ວໄປເຮັດວຽກຮໍ່ວມກັນເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຂອງພວກ

ເຮົາ. 

ຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການມີຄວາມຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງຢໍ່ າງຄົບຖ້ວນເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະ

ເພາະຂອງນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມພິການໃນລະຫວໍ່ າງອາຍຸ 3 ແລະ 21 ປີ.  ຄູໍ່ ມືສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ຖືກສະໜອງໃຫ້

ໂດຍຄະນະກ າມະການການສ ກສາຂອງລັດ Illinois. ປ ້ ມຄູໍ່ ມືເຫ ັ້ ມນ້ີໃຫ້ຂ ້ ມູນກໍ່ ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບໃນການສ ກສາຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັບການນ າສົໍ່ ງ, ການມີສິດທິ, ຫ ັ ກສູດ, ການບ ລິການ ແລະ 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ .  ສ າເນົາຂອງຄູໍ່ ມືສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່ສາມາດຖືກຊອກພົບໄດ້ໃນເວັບໄຊການບ ລິ

ການນັກຮຽນສະເພາະຂອງເຂດການສ ກສາ U-46. 

ຄວາມຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງຂອງທາງເລືອກຫ ັ ກສູດ 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ມີທາງເລືອກທີໍ່ ມີຄວາມຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງຢໍ່ າງຄົບຖ້ວນຂອງຫ ັ ກສູດການສອນການສ ກສາພິ

ເສດ, ໂຄງການແຫ ໍ່ ງຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ ໂດຍອີງໃສໍ່ ລັກສະນະ ແລະ ລະດັບ

ຂອງການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອທີໍ່ ຈ າເປັນສ າລັບນັກຮຽນ. 

ຄວາມຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງທີໍ່ ຄົບຖ້ວນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ເລີໍ່ ມແຕໍ່ທາງເລືອກທີໍ່ ຈ າກັດໜ້ອຍສຸດຫາຫ າຍສຸດ

ຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸໍ່ມ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ການສ ກສາທົໍ່ວໄປ (ໂດຍມີການປັບປໍ່ ຽນແກ້ໄຂ) 

 ການສ ກສາທົໍ່ວໄປ (ໂດຍມີການປ ກສາຫາລືກັບພະນັກງານ) 

 ຫ້ອງຮຽນສອນຄວບ (ຄູສອນການສ ກສາທົໍ່ວໄປ ແລະ ການສ ກສາ

ພິເສດທີໍ່ ໃຫ້ການບ ລິການ) 

 ຫ ັ ກສູດແຫ ໍ່ ງຂ ້ ມູນ (20-50% ໃນມ້ືເຂ້ົາຮຽນຫ ັ ກສູດການສ ກສາພິ

ເສດ ແລະ ການບ ລິການ) 

 

 ຫ ັ ກສູດສິດສອນ- ສະຖານທີໍ່ ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ 

 (50% ໃນມ້ືການຮຽນຂອງຫ ັ ກສູດການສ ກສາພິເສດ ແລະ ການ

ບ ລິການ) 

 ຫ ັ ກສູດກາງເວັນພາກລັດຖະບານ  

 ຫ ັ ກສູດກາງເວັນພາກເອກະຊົນ  

 ຫ ັ ກສູດປະຈ າບໍ່ອນຢູໍ່ ອາໄສ 

 

ຈ າກັດໜ້ອຍສຸດ 

ຈ າກັດຫ າຍສຸດ 
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MTSS – ລະບົບການສະໜັບສະໜູນແບບຫ າຍຊ້ັນ 

ລະບົບການສະໜັບສະໜູນແບບຫ າຍຊ້ັນ (MTSS) ແມໍ່ນຮູບ

ແບບການສະໜັບສະໜູນແບບລວມເຂ້ົາກັນ 3 ຊ້ັນ ທີໍ່ ຕອບສະ

ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຜໍ່ານຄວາມຕ ໍ່

ເນືໍ່ ອງທີໍ່ ສອດຄໍ່ອງຂອງການປະຕິບັດທີໍ່ ໃຊ້ການວິໄຈ ແລະ ທົໍ່ວ

ທັງລະບົບກວ້າງ ທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນການສອນ ແລະ ການຮຽນທີໍ່ ມີ

ຄຸນນະພາບສູງ; ດ້ານການຮຽນ, ດ້ານອາລົມສັງຄົມ, ແລະ ດ້ານ

ພ ດຕິກ າ. ແມໍ່ນໂຄງຮໍ່ າງທີໍ່ ເປັນລະບົບ ແລະ ການປ້ອງກັນທີໍ່ ໃຊ້

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຂ ້ ມູນທີໍ່ ເປັນພ້ືນຖານ ສ າລັບການປັບປຸງຜົນຮັບຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຜໍ່ານ

ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນທີໍ່ ຮໍ່ ວມກັນກັບການຈັດລຽງການປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກຖານຢູໍ່ ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງ

ຮຽນ ແລະ ລະດັບເຂດການສ ກສາ. 

ຮູບແບບທີໍ່ ແບໍ່ ງເປັນສາມຊ້ັນນ້ີໃຫ້ການສິດສອນທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກັນໃນລະດັບທົໍ່ວໄປ ຫ ື  ຊ້ັນທີ I ເພືໍ່ ອຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.  ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສອນສ າຄັນໂດຍອີງ

ຕາມຫ ັ ກຖານ. ນັກຮຽນທີໍ່ ຕ້ອງການຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ື ອເພີໍ່ ມເຕີມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນແຊກແຊງ

ຊໍ່ວຍເຫ ື ອທີໍ່ ມີເປ້ົາໝາຍໃນຂົງເຂດທີໍ່ ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໃນຊ້ັນທີ II ແລະ III.  ການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອທັງ

ໝົດມີພ້ືນຖານຈາກການສ ກສາຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ, ກ ານົດການຂາດດຸນທັກສະທີໍ່ ມີເປ້ົາໝາຍ ແລະ ໄດ້

ຮັບດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ.  ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອດ້ວຍຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ໄລຍະ

ເວລາທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂ ້ ນ ເພືໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີໍ່ ລະບຸໄວ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນກຸໍ່ມນ້ອຍທີໍ່ ມີນັກຮຽນ 4-5 

ຄົນຢູໍ່ ໃນຊ້ັນທີ II ທີໍ່ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີໍ່ ທົບທວນໃນໄລຍະ 6-8 ອາທິດ ແລະ ມີການປັບປໍ່ ຽນຕາມຄວາມຈ າ

ເປັນ ເຊິໍ່ ງອີງຕາມຂ ້ ມູນທີໍ່ ໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນືໍ່ ອງ, DLB, MAP ແລະ ການປະ

ເມີນຜົນຢູໍ່ ໃນຫ້ອງຮຽນ.  ນັກຮຽນຫ າຍຄົນທີໍ່ ກ າລັງຕອບສະໜອງແມໍ່ນຖືກຍົກເວ້ັນຈາກການແຊກແຊງ

ຊໍ່ວຍເຫ ື ອ, ໃນຂະນະທີໍ່ ນັກຮຽນຫ າຍຄົນບ ໍ່ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດລຽງການສະໜັບ

ສະໜູນຢໍ່ າງເຂ້ັມງວດເພີໍ່ ມຂ ້ ນໃນຊ້ັນທີ II ແລະ/ຫ ື  ຊ້ັນທີ III.  ໃຫ້ການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອໃນຊ້ັນທີ III 4-5 

ມ້ືຕ ໍ່ ອາທິດແກໍ່ ກຸໍ່ ມທີໍ່ ມີນັກຮຽນ 1-3 ຄົນ (Chard & Harn, 2008) ພ້ອມກັບການຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າ

ທຸກໆອາທິດ.  ມີ 5 ລັກສະນະທີໍ່ ກ ານົດການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອແບບເຂ້ັມງວດເພີໍ່ ມຂ ້ ນ: ຄວາມຖີໍ່ , ໄລຍະ

ເວລາ, ອັດຕາສໍ່ວນ, ການກ ານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ (Buffum, Mattos & Weber, 2012). 
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ຂະບວນການນ າສົໍ່ ງ 

ນັກຮຽນທີໍ່ ກ າລັງປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນໂຮງຮຽນອາດຈະຖືກສະເໜີຕ ໍ່ ທີມງານບ ລິ

ການຂອງໂຮງຮຽນໂດຍຄູ, ພ ໍ່ ແມໍ່ , ຜູ້ອ ານວຍການ ຫ ື  ບຸກຄົນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງອືໍ່ ນໆ.  ນັກຮຽນທີໍ່

ໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອໃນຮູບແບບ MTSS ໃນຊ້ັນທີ III ຍັງສາມາດຖືກສະເໜີຕ ໍ່

ທີມງານບ ລິການອີກດ້ວຍ.  ແນວໃດກ ຕາມ, ຂ້ັນຕອນ MTSS ບ ໍ່ ສາມາດຖືກໃຊ້ເພືໍ່ ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ

ຊັກຊ້າ ຫ ື  ປະຕິເສດການປະເມີນຜົນຂອງນັກຮຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວໍ່ າດ້ວຍການສ ກສາສ າລັບບຸກຄົນທີໍ່

ມີຄວາມພິການ (IDEA).  ທີມງານບ ລິການທົບທວນການນ າສົໍ່ ງ ແລະ ກ ານົດວໍ່ າການປະເມີນຜົນກ ລະ

ນີສ ກສາໃນເບ້ືອງຕ້ົນຈະຖືກດ າເນີນການຫ ື ບ ໍ່ . 

ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບເຊີນເຂ້ົາຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມທີມງານບ ລິການຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ການນ າສົໍ່ ງສ າລັບການປະ

ເມີນຜົນນ້ີຄວນຖືກສົໍ່ ງຫາຫົວໜ້າອາຄານ. ໂດຍອີງຕາມການທົບທວນຂອງທີມງານບ ລິການ, ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້

ຮັບແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍ່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທີມງານ.  ຄ າຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກໍ່ອນທີໍ່ ຈະເລີໍ່ ມການປະເມີນກ ລະນີສ ກສາໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. 

ຫ ັ ງຈາກສ າເລັດການປະເມີນຜົນກ ລະນີສ ກສາແລ້ວ, ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມທາງການ

ບໍ່ອນທີໍ່ ມີການທົບທວນຜົນການປະເມີນ ແລະ ກ ານົດການມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ.  ຖ້ານັກຮຽນມີສິດ

ໄດ້ຮັບການບ ລິການການສ ກສາພິເສດ, ຫ ັ ກສູດການສ ກສາສະເພາະບຸກຄົນຈະຖືກພັດທະນາຂ ້ ນ. 

ການມີສິດ 

ການສະເໜີແນະກໍ່ ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບຖືກເຮັດໂດຍຄວາມເຫັນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ

ລັດຖະບານຜູ້ທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ ວມກອງປະຊຸມພະນັກງານຫ າຍຝໍ່ າຍ.  ເພືໍ່ ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ, ນັກຮຽນ

ຕ້ອງຖືກພົບວໍ່ າມີໜ ໍ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍລັກສະນະພິເສດ ເຊິໍ່ ງສົໍ່ ງຜົນກະທົບທີໍ່ ບ ໍ່ ດີຕ ໍ່ ກັບຜົນການຮຽນຂອງລາວ 

ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການສ ກສາພິເສດ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ.  ຖ້າບ ໍ່ ມີຜົນກະທົບທີໍ່ ບ ໍ່ ດີຕ ໍ່ ກັບ

ຜົນການຮຽນທີໍ່ ເກີດຈາກລັກສະນະພິເສດໃດໜ ໍ່ ງ, ນັກຮຽນຈະບ ໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບການສ ກສາພິເສດ ແລະ ການ

ບ ລິການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ. 

ຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການ 

ຫ ັ ກສູດຂ້າມປະເພດ 

ໃຫ້ການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກໍ່ ນ້ັນຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນ

ຮຽນທີ 12 ທີໍ່ ຖືກລະບຸໄວ້ວໍ່ າຂາດດຸນຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນ.  ມີຫ ັ ກສູດການສິດສອນ ແລະ 

ແຫ ໍ່ ງຊໍ່ວຍເຫ ື ອສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການການສ ກສາພິເສດພາຍໃຕ້ເງືໍ່ ອນໄຂການມີສິດ

ທິທາງດ້ານການສ ກສາຫ າຍເງືໍ່ ອນໄຂ. 
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ຫ ັ ກສູດນ າທາງການສິດສອນຢໍ່ າງເຂ້ັມງວດ 

ໃຫ້ການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນຮຽນທີ 3-

6 ທີໍ່ ຖືກລະບຸໄວ້ວໍ່ າມີການການຂາດດຸນຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນທີໍ່ ສ າຄັນ ທີໍ່ ລະບຸໄວ້ໃນຂົງເຂດວິຊາ ELA 

ແລະ ຄະນິດສາດ. ຫ ັ ກສູດນ າທາງໃຫ້ໂອກາດທີໍ່ ຄອບຄຸມພາຍໃນສະຖານການສ ກສາທົໍ່ວໄປ ໃນຂະນະທີໍ່ ຮັບ

ປະກັນວໍ່ າການສະໜັບສະໜູນຢໍ່ າງເຂ້ັມງວດໃນ ELA ແລະ ຄະນິດສາດຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການສ ກ

ສາພິເສດ.  

ຫູໜວກ ຫ ື  ຫູໜັກ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ

ຫາຊ້ັນຮຽນ 12 ທີໍ່ ໄດ້ຮັບການວິນິດໄສວໍ່ າມີຄວາມບົກພໍ່ອງດ້ານການໄດ້ຍິນ ຫ ື  ມີອາການຫູໜວກ ເພືໍ່ ອໃຫ້

ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນທີໍ່ ເພິໍ່ ງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສືໍ່ ສານເພືໍ່ ອໃຫ້ທຸກ

ຄົນທີໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.    

ຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ມີຄວາມ

ພິການອາຍຸຕ້ັງແຕໍ່  3 ຫາ 5 ປີ.  ເດັກນ້ອຍທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການການສ ກສາພິເສດມີຄວາມຊັກຊ້າ

ໃນການຮັບຮູ້, ການສືໍ່ ສານ, ການພັດທະນາດ້ານການເຄືໍ່ ອນໄຫວ, ພ ດຕິກ າ ແລະ/ຫ ື  ການພັດທະນາດ້ານ

ອາລົມສັງຄົມ.   

ຫ ັ ກສູດການພັດທະນາດ້ານອາລົມ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທີ 12 

ທີໍ່ ໄດ້ຖືກລະບຸແລ້ວວໍ່ າມີຄວາມພິການທາງດ້ານອາລົມ ໂດຍໃຊ້ວິທີການສອນທາງທິດສະດີທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງ 

ແລະ ຕ້ັງໂຄງຮໍ່ າງ, ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານອາລົມສັງຄົມ, ເຊິໍ່ ງລວມມີການຕິດຕ ໍ່ ສືໍ່ ສານກັບ

ເພືໍ່ ອນໄວດຽວກັນຢໍ່ າງເໝາະສົມ, ການຮຽນຮູ້ຕາມບັນຫາ, ແລະ ຍຸດທະສາດການພະເຊີນໜ້າ, ແລະ ການ

ສ້າງຄວາມນັບຖືຕົວເອງ ແລະ ກົດລະບຽບຄວບຄຸມຕົວເອງ. 

ຫ ັ ກສູດການຮຽນຮູ້ດ້ານການສອນ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ

ຫາຊ້ັນຮຽນທີ 12 ທີໍ່ ມີຄຸນສົມບັດດ້ານການສ ກສາຂອງການເປັນຄົນບ ໍ່ ເຕັມ.  ຈຸດສຸມຫ ັ ກແມໍ່ນເພືໍ່ ອໃຫ້ນັກ

ຮຽນກາຍເປັນສະມາຊິກທີໍ່ ເພິໍ່ ງຕົນເອງໄດ້, ມີຜົນງານ, ແລະ ເປັນສໍ່ວນສ າຄັນຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍການບັນລຸ

ໄດ້ຄວາມສາມາດສະເພາະສໍ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຫ ັ ກສູດການຮຽນຮູ້ທີໍ່ ມີການດັດແປງ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ

ຫາຊ້ັນຮຽນທີ 12 ທີໍ່ ໄດ້ຮັບການລະບຸວໍ່ າມີຄວາມບົກພໍ່ອງດ້ານການຮັບຮູ້ເລັກໜ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຊັກຊ້າ

ທາງດ້ານການປະຕິບັດທີໍ່ ມີການປັບປໍ່ ຽນທີໍ່ ສ າຄັນ.  ຫ ັ ກສູດນ້ີຈະພັດທະນາໃຫ້ນັກຮຽນເປັນສະມາຊິກ

ທີໍ່ ເພິໍ່ ງຕົນເອງໄດ້, ມີຜົນງານ, ແລະ ເປັນທີໍ່ ເຄົາລົບຂອງຊຸມຊົນ. 
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ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນທີໍ່ ມີພາວະ

ແຊກຊ້ອນຕ ໍ່ າໃນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທີ 12 ທີໍ່ ມີຄວາມບົກພໍ່ອງດ້ານການຮັບຮູ້ໃນລະດັບປານກາງ

ເຖິງຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານການປະຕິບັດທີໍ່ ມີການປັບປໍ່ ຽນທີໍ່ ສ າຄັນ.  ຜໍ່ ານການສິດ

ສອນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງດ້ານການປະຕິບັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ນັກຮຽນມີການພັດທະນາທັກສະ

ເພືໍ່ ອກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ ວມໃນຊຸມຊົນທີໍ່ ມີບົດບາດ, ໃນຂະນະທີໍ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະ

ພາບ ແລະ ຮໍ່ າງກາຍຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ.  

ຫ ັ ກສູດໂຮງຮຽນສູນກາງ 

ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາທີໍ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນຫ ັ ກ

ສູດກາງເວັນພາກລັດຖະບານດ້ານການສ ກສາພິເສດຂອງເຂດການສ ກສາແກໍ່

ນັກຮຽນທີໍ່ ມີບັນຫາທາງສັງຄົມ/ອາລົມ ແລະ ມີຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາ

ການລະດັບ 7-12.  ຫ ັ ກສູດດ້ານສັງຄົມ/ອາລົມປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດການຮຽນ

ການສອນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍຂອງເຂດການສ ກສາ ໃນຂະນະທີໍ່ ຫ ັ ກສູດສ າລັບ

ນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການແມໍ່ນອີງໃສໍ່ ວິຊາຊີບ.   

ຫ ັ ກສູດສ າລັບການປໍ່ ຽນຜໍ່ານ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນອາຍຸ 18-21 

ປີ.  ຫ ັ ກສູດນ້ີເນ້ັນໃສໍ່ ທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ, ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະການດ າເນີນຊີວິດປະຈ າວັນ.  

ວິໄສທັດ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທີໍ່ ເຄົາລົບແກໍ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ

ຫາຊ້ັນຮຽນທີ 12 ທີໍ່ ໄດ້ຮັບການວິນິດໄສວໍ່ າມີຄວາມບົກພໍ່ອງດ້ານການເບິໍ່ ງເຫັນ ເພືໍ່ ອໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນ

ທີໍ່ ເພິໍ່ ງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງການສ ກສາ ເພືໍ່ ອໃຫ້

ທຸກຄົນທີໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 

ນັກຈິດຕະວິທະຍາປະຈ າໂຮງຮຽນໃຫ້ບ ລິການເດັກນ້ອຍທີໍ່ ມີບັນຫາດ້ານການຮຽນ ຫ ື  ການ

ປັບຕົວ. ເຂົາເຈ້ົາສັງເກດສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮໍ່ ວມມືກັບຄູປະຈ າຫ້ອງເພືໍ່ ອ

ພັດທະນາຍຸດທະສາດການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອ. 

ນັກຈິດຕະວິທະຍາປະຈ າໂຮງຮຽນຍັງຈັດການປະເມີນດ້ານສຸຂະພາບຈິດສະເພາະບຸກຄົນຂອງນັກຮຽນໃນ

ທຸກຊ້ັນຮຽນຜູ້ທີໍ່ ອາດຈະຕ້ອງການການບ ລິການດ້ານການສ ກສາພິເສດ.  ການທົດສອບປະເມີນສະຕິ

ປັນຍາ, ບຸກຄະລິກສໍ່ວນຕົວ, ຜົນສ າເລັດ ແລະ/ຫ ື  ລັກສະນະການຮັບຮູ້.  ໂດຍການຕີຄວາມໝາຍຜົນການ

ທົດສອບ, ນັກຈິດຕະວິທະຍາສາມາດຊໍ່ວຍກ ານົດຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອໍ່ອນຂອງນັກຮຽນໄດ້. 
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ການບ ລິການສັງຄົມສົງເຄາະ 

ນັກສັງຄົມສົງເຄາະປະຈ າໂຮງຮຽນຊໍ່ວຍນັກຮຽນຜູ້ທີໍ່ ມີບັນຫາດ້ານສັງຄົມ, ອາລົມ ຫ ື  ພ ດຕິ

ກ າ ເຊິໍ່ ງລົບກວນການຮຽນໜັງສື ຫ ື  ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບໂຮງຮຽນ.  ນັກສັງຄົມສົງ

ເຄາະປະຈ າໂຮງຮຽນຊໍ່ວຍພະນັກງານໂຮງຮຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ໂຄງການຕໍ່າງໆເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ.  ໂດຍການໃຊ້ການປະເມີນຜົນ, ການໃຫ້

ຄ າປ ກສາ, ການແຊກແຊງຊໍ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ການປະສານງານການບ ລິການຕໍ່າງໆ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ປະຈ າໂຮງຮຽນໃຫ້ບ ລິການນັກຮຽນ, ພ ໍ່ ແມໍ່ , ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຢໍ່ າງມີປະສິດທິຜົນ. 

ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 

ພະຍາບານປະຈ າໂຮງຮຽນມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນການບ ລິການວິເຄາະ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມ

ສຸຂະພາບສ າລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ.  ເປ້ົາໝາຍແມໍ່ນເພືໍ່ ອລະບຸ ແລະ ຊອກວິທີແກ້ໄຂຕ ໍ່ ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ

ທີໍ່ ລົບກວນການຮຽນ. 

ພະແນກການບ ລິການສຸຂະພາບດ າເນີນການກວດຄັດເພືໍ່ ອກ ານົດບັນຫາສຸຂະພາບຕໍ່າງໆ.  ລວມໃນທີໍ່ ນ້ີ

ແມໍ່ນການກວດສຸຂະພາບ, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ການສ າຫ ວດແຂ້ວ, ແລະ ການກວດສາຍຕາ 

ແລະ ການກວດການໄດ້ຍິນປະຈ າປີທີໍ່ ລັດກ ານົດໃຫ້ເຮັດ. 

ການບ ລິການດ້ານກິດຈະກ າບ າບັດ ແລະ ກາຍຍະພາບບ າບັດ 

ໃຫ້ການບ ລິການກໍ່ ຽວກັບອາຊີບ ແລະ ກາຍຍະພາບບ າບັດແກໍ່ ນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມພິການ 

ເຊິໍ່ ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສ ກສາຂອງພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດັໍ່ ງ

ກໍ່ າວ.  ການບ ລິການກໍ່ ຽວກັບອາຊີບ ແລະ ກາຍຍະພາບບ າບັດນ້ີສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍ

ທາງການສ ກສາດ້ວຍການຮໍ່ວມມືກັບຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ການບ ລິການດ້ານການປາກເວ້ົາ ແລະ ພາສາ 

ນັກບ າບັດການເວ້ົາ/ພາສາ ໃຫ້ບ ລິການນັກຮຽນຜູ້ທີໍ່ ຂະບວນການເວ້ົາ ແລະ/ຫ ື  ພາສາຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາແຕກຕໍ່າງຈາກມາດຕະຖານທົໍ່ວໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ຫ ື  ສິໍ່ ງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັບການສ ກ

ສາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ.  ນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມຜິດແປກດ້ານພາສາ, ການເວ້ົາ, ສຽງ ແລະ 

ຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ.  ມີການໃຫ້ການບ ລິການໂດຍນ າໃຊ້ຫ າກຫ າຍຮູບ

ແບບ ເຊັໍ່ ນວໍ່ າ ການຮໍ່ວມມື ຫ ື  ການໃຫ້ຄ າປ ກສາສະເພາະບຸກຄົນ, ເປັນກຸໍ່ມ, ຫ້ອງຮຽນ. 
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ການສອນຢູໍ່ ເຮືອນ ຫ ື  ຢູໍ່ ໂຮງໝ  

ນັກຮຽນທີໍ່ ມີຄວາມບົກຜໍ່ອງດ້ານສຸຂະພາບ ຫ ື  ຮໍ່ າງກາຍ ເຊິໍ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວໍ່ າ

ສອງອາທິດຕິດຕ ໍ່ ກັນ ມີສິດໄູ້ດຮັບການສອນພິເສດຢູໍ່ ເຮືອນ ແລະ/ຫ ື  ຢູໍ່ ໂຮງໝ .  ຄວາມບົກຜໍ່ອງດ້ານ

ສຸຂະພາບ ຫ ື  ຮໍ່ າງກາຍຕ້ອງຜໍ່ານການກວດຢ້ັງຢືນໂດຍຄ າຢ້ັງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ກວດກາ

ທາງການແພດທີໍ່ ມີໃບອະນຸຍາດ.  ໂດຍຮໍ່ວມມືກັບຜູ້ກວດກາທາງການແພດ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນຕ້ອງ

ກ ານົດວໍ່ ານັກຮຽນສາມາດໄດ້ປະໂຫຍດທາງການຮຽນຈາກຫ ັ ກສູດດັໍ່ ງກໍ່ າວຫ ື ບ ໍ່ . 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພ ໍ່ ແມໍ່  

ພະແນກການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດຂອງ U-46 ເຊືໍ່ ອວໍ່ າຄວາມພະຍາຍາມຮໍ່ວມກັນ

ລະຫວໍ່ າງພ ໍ່ ແມໍ່  ແລະ ໂຮງຮຽນແມໍ່ນສິໍ່ ງຈ າເປັນເພືໍ່ ອສະໜອງຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ ເປັນ

ປະໂຫຍດທີໍ່ ສຸດສ າລັບເດັກນ້ອຍ.  ພວກເຮົາສົໍ່ ງເສີມໃຫ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ຕິດຕ ໍ່ ຫາຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານ ຖ້າ

ມີຄ າຖາມ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນໃຈກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການທີໍ່ ສະໜອງໃຫ້.  ຍັງມີເຈ້ົາໜ້າ

ທີໍ່ ຂອງທີມງານບ ລິການປະຈ າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານການສ ກສາພິເສດພ້ອມໃຫ້ການແກ້ໄຂຄວາມກັງ

ວົນຕໍ່າງໆ.  ພະນັກງານພະແນກການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດມຸໍ່ ງໝ້ັນເຮັດວຽກກັບພ ໍ່ ແມໍ່ ເພືໍ່ ອ

ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນທີໍ່ ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນແກໍ່ ນັກຮຽນ. 

ຜໍ່ານກອງປະຊຸມພ ໍ່ ແມໍ່ /ຄູສອນ ແລະ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ, ພ ໍ່ ແມໍ່ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກຢໍ່ າງເປັນ

ປົກກະຕິກໍ່ ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກທໍ່ານທຽບກັບເປ້ົາໝາຍປະຈ າປີທີໍ່ ວາງໄວ້. 
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ພາກຄັດຕິດ 

ເຫດຜົນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ສ າລັບການລະບຸນັກຮຽນພາກ

ປົກກະຕິ ແລະ ພາກພິເສດ 

ແບບຟອມ - ຕົວຢໍ່ າງສ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL) 

 ການສ າຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢໍ່ ູູເຮືອນ  

 ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 1 – 3 ປີ 

 ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 3 ປີຂ ້ ນໄປ 

 ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ (TBE, ສອງພາສາ, TPI)  

 ໜັງສືແຈ້ງການຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ 

 ໜັງສືແຈ້ງການອອກຈາກຫ ັ ກສູດ ELL 

 ຈົດໝາຍແຈ້ງສະຖານະການຈັດປະເພດຄືນໃໝໍ່ຂອງຫ ັ ກສູດ ELL 

ນອກຈາກພາສາອັງກິດແລ້ວ, ແຈ້ງການ NOE ແລະ ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດແມໍ່ນມີໃຫ້ໃນຫ າຍກວໍ່ າ 40 ພາສາ.  

ເຊັໍ່ ນວໍ່ າ: 

 ພາສາສະເປນ 

 ພາສາຈູກາຣາດ 

 ພາສາໂປໂລຍ 

 ພາສາອູດູ 

 ພາສາລາວ 

 

 

 

ຫ ັ ກສູດ ELL ຂອງເຂດການສືກສາ U-46 

ເຫດຜົນສ າລັບການລະບຸນັກຮຽນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກພິເສດ 

ຫ ັ ກສູດ ພາກປົກກະຕິ ພາກພິເສດ 

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາສ າລັບການ

ປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TBE) 

ສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ມີ ລະດັບຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານ

ການຮູ້ໜັງສື ACCESS ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 3.5 
ສ າລັບນັກຮຽນທີໍ່ ມີ ລະດັບຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວ

ດ້ານການຮູ້ໜັງສື ACCESS ແຕໍ່  3.5 ຂ ້ ນໄປ 

ຄູສອນປະຈ າຫ້ອງຈະໃຊ້ເຄືໍ່ ອງມີການສິດສອນເພືໍ່ ອສ້າງຄວາມແຕກຕໍ່າງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນການ

ສິດສອນອີງໃສໍ່ລະດັບຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາ ແລະ ປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ຫ ັ ກສູດການສອນໄລຍະ

ປໍ່ ຽນຜໍ່ ານ (TPI) 
ແນວຄວາມຄິດຂອງເຕັມ ຫ ື  ບ ໍ່ ເຕັມເວລາ ບ ໍ່ ນ າໃຊ້ສ າລັບ TPI 

ສອງພາສາ ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແມໍ່ນຫ ັ ກສູດເຕັມເວລາ 
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ການສ າຫ ວດພາສາທີໍ່ ໃຊ້ຢໍ່ ູູເຮືອນ 
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ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 1-3 ປີ 
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ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 3 ປີຂ ້ 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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ໜັງສືແຈ້ງການຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ 

 



 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

ໜ້າ | 68                                                            ກັບຄືນໄປຫາສາລະບານ ມິຖຸນາ 2019 

ໜັງສືແຈ້ງການອອກຈາກຫ ັ ກສູດ ELL 
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ຈົດໝາຍແຈ້ງສະຖານະການຈັດປະເພດຄືນໃໝໍ່ຂອງຫ ັ ກສູດ ELL 
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ເຂດການສ ກສາ U-46 

ປ້ືມຄູໍ່ ມືສ າລັບພ ໍ່ ແມໍ່  ELL 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ELL ໃຫ້ເຂ້ົາເບິໍ່ ງເວັບໄຊຂອງຫ ັ ກສູດ ELL ທີໍ່  www.u-46.org ພາຍ

ໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຂ້ົາໄປທີໍ່ ເວັບໄຊຂອງຫ ັ ກສູດ ELL ທີໍ່  www.u-46.org ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້

ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ປ ້ ມຄູໍ່ ມືນ້ີມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາສະເປນ, ພາສາໂປໂລຍ, ພາສາກູຈາຣາດ, ພາສາລາວ, ພາສາອາຣັບ, 

ແລະ ພາສາອູດູ. 

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

 


