
ခ်စ္လွစစ္ြာေ သြာ မိဘမ်ြာ်ားခင ်ြာ်ား 

     ်ားေ ယြာာ့ခ္  ပည္နယပညြာေ ရ်ားဌြာန (NYSED) မွ မိဘမ်ြာ်ား  ွင္ ာ့   ပည္သူလ ထုအတြက္ ေ က်ြာင္ ်ား၏လုပ္ေ ဆြာငပံ ု အခ်ကအ  

လက ်ြာ်ား  ွင္ ာ့အ ခြာ်ားေ က်ြာင္ ်ားအဆင္ ာ့အခ်ကလက ်ြာ်ား အတလယတက ၾကည္ ာ့ရ   ိ ုငရန္   ွင္ ာ့ 

စပင္ ာ့လင္ ်ား  မငသြာမ ြို်ားစပြာ်ားလြာေ စ္ရန္ 

Parent Dashboard ကိုဖနတတ်ားထြာ်ားပါသည္။ Parent Dashboard ဆုိသည္ ွြာ ေ က်ြာင္ ်ားသြာ်ားမ်ြာ်ား၏ပညြာေ ရ်ားြန္ ်ားဖုိ်ား  

ကိုေအလ်ားထြာ်ားၿပတ်ား ေ က်ြာင္ ်ားသြာ်ား၏ေ အြာင္  မင    ွင္ ာ့ေ က်ြာင္ ်ား၏ြြာ၀နခံမ အြိုင္ ်ားအြြာမ်ြာ်ားကို  

က်ယ္  ပန္႕လြာေ စ္သည္ ာ့      ်ား  

ေ ယြာာ့ခ္  ပည္နယ္ေ က်ြာင္ ်ားသြာ်ားြိုင္ ်ားေ အြာင္  မင္ေ ရ်ားအဒ္ဥေပဒ(ESSA) အစ္တအစ္ဥ္ ၏အစိ္ြအ ပုိင္ ်ား  ဖစ္ပါသည္။ ဤ 

အခက် ္ လက္ေ ဖၚျ ပသည္ ာ့ ဒကရွ ္ဘုြအသစ္  ွ မိဘမ်ြာ်ားအြာ်ား ၎ြို  ာ့ေကလ်ား၏ေ က်ြာင္ ်ားအခ်ကလက ်ြာ်ားကို  

ပံာ့ပုိ်ားေ ပ်ားမည္  ဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ Parent Dashboard သည္      ်ားေ ယြာာ့ခ္  ပည္နယ္ေ က်ြာင္ ်ားရတပုိ  ာ့ကဒ္ တြငသမြာက 

NYSED’s အမ်ြာ်ားဆုိင္ အခ်က ္ လက ္ ၀ဘိ္ိုဒ္ တြငလည္ ်ား ရရိွ  ိ ုင္  ပတ  ဖစ္သည္။ Parent Dashboard သည္ 

ခ်ြာြြာေ က်ြာင္ ်ားမ်ြာ်ားအပါအ၀င္ အစုိ္်ားေရက်ြာင္ ်ား အြာ်ားလံ ု ်ား၏ အခ်ကလက ်ြာ်ားကို ေ ဖၚျ ပထြာ်ားပါသည္။ ၂၀၁၉ ခု  ွစ္စ္တင္ NYSED 

မွ Parent Dashboard စဖံ  ာ့ၿဖိ  ်ားြို်ားြက္ေ အြာင္  

ေ ဆြာင္ငရကရ နအ တြက္ မိဘမ်ြာ်ား  ွင္ ာ့အက် ိ  ်ားလိုလြာ်ားသ မ်ြာ်ားထံမွ ြုန္  ာ့  ပန  မွြခ်က ်ြာ်ားကို ေ ကြာကယ ူခ ာ့သည္။ စ္စ္တမ္ ်ားတြင္  

မိဘမ်ြာ်ားမွ အ မင္ ာ့ဆံ ု ်ားသြ ွြ္ေ ပ်ားခ ာ့သည္ ာ့ အခ်ကလက ်ြာ်ား Parent Dashboard တြင္ေ တြ  ာ့ရိွ  ိ ုငပါသည္။  

 

ယခုအခါတြင္ Parent Dashboard ကိ ု ပုိမုိေ ကြာင္ ်ားစမန္ေ အြာင္ေ ဆြာင္ငရက္   ိ ုငရ နအ တြက္ မိဘမ်ြာ်ား  

အက် ိ  ်ားလိုလြာ်ားသ မ်ြာ်ားထံမွ  

ေ နြာကထ ပ္ ြံ ု  ာ့  ပန ွြခ်က ်ြာ်ား စု္ေ ဆြာင္ ်ားေ နပါသည္။ မိဘမ်ြာ်ား  ွင္ ာ့အက် ိ  ်ားလိုလြာသ မ်ြာ်ားအြာ်ား Parent Dashboard ကို စ္ ်ား 

စ္မ္ ်ားေ လာ့လြာၾကည္ ာ့ရ   ာ့ရန္   ွင္ ာ့ ဘြာသြာစ္ကြာ်ား၁၇မ် ိ  ်ား  ဖင္ ာ့ရရိွ  ိ ုငသည္ ာ့ တအနလ ိိုင္ ်ား စ္စ္တမ္ ်ားမွြခ်က္ေ ပ်ား မွြဆင္ ာ့ 

ြံ ု  ာ့  ပန ွြ္ 

ခ်က ်ြာ်ားေ ပ်ားရန္ ဖိြ္ေ ခၚပါသည္။ NYSED မွ ထိုြံ ု ာ့  ပန ွြခ်က ်ြာ်ားကိ ုအသံ ု ်ား  ပ ၿပတ်ား မည္ ာ့သည္ ာ့ေ ဒြြာမ်ြာ်ားသည္ 

မိဘမ်ြာ်ား    ွင္ ာ့အမ်ြာ်ား  ပည္သူအတြက္ အက် ိ  ်ားအ ဖစံ္္ ု ်ား  ဖစ္ ညိ္္ိုသြ ွြၿပတ်ား ၀ဘိ္ိုဒပိိုမုိေ ကြာင္ ်ားစမန္ေ အြာင္ေ ဆြာင္ငရက ည္ 

  ဖစ္္ သည္။  

အကယ္၍လ ႀကတ်ားမင္ ်ားတြင္ ေ မ်ားစ္ရြာ သုိ  ာ့မဟုြ္ ေ နြာကထပအခ်ကလက ်ြာ်ားသိလိုပါက 

မၾကြာခေေမ်ားေ လာ့ရိွသည္ ာ့ေ မ်ားစခန္ ်ား မ်ြာ်ား  ွင္ ာ့ ဆက္ကသယရ နအခ်ကလက ်ြာ်ားပါ၀ငသည္ ာ့ Parent Dashboard သုိ 

 ာ့ေ က််ားဇ ်ား  ပ ၍ တသြာ်ားၾကည္ ာ့ပါ။  

လ ႀကတ်ားမင္ ်ား၏ြံ ု  ာ့  ပန ွြခ်က ်ြာ်ား  ွင္ ာ့ လ ႀကတ်ားမင္ ်ား၏ေကလ်ားပညြာေ ရ်ားအတြက္ 

လ ႀကတ်ားမင္ ်ားအစ္ဥ ပ်က္   ွစ္္  မ ပ္ေ ဆြာင္ငရက   အတြက ္ေ က််ားဇ ်ားြငပါသည္။  

Burmese  


