
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ  

ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການສະຫະລັດ 
ຫ້ອງການສິ ດທິ ມະນຸດ ຂອງ

ຮັບປະກັນວ່າໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍ ແລະເທ່ົາ
ທຽມກັນໃນບັນດາໂປຣແກຣມການສຶ ກສາຕ່າງໆ 

ນັກຮຽນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ  (EL) ມີ ສັດສ່ວນເກ້ົາເປີ ເຊັນຂອງຈໍ ານວນນັກຮຽນທັງໝົດໃນ
ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານເກືອບສາມຈາກທຸກໆສີ່

ແຫ່ງ.  ພາຍໃຕ້ບົດທີ  VI ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງ (Civil Rights Act) ປີ  1964 
(Title VI) ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂອກາດການສຶ ກສາທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນ (Equal Educational 
Opportunities Act) ປີ  1974 (EEOA), ໂຮງຮຽນລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນ  EL 
ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍ ແລະເທ່ົາທຽມກັນໃນບັນດາໂປຣແກຣມການສຶ ກສາຕ່າງໆ.   

ກະຊວງສຶ ກສາທິການສະຫະລັດ (ED) ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ອອກຄໍ າແນະນໍ າ
ຮ່ວມກັນເພ່ືອແຈ້ງເຕື ອນໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານສຶ ກສາຂ້ັນລັດ (SEAs), ເຂດການສຶ ກສາພາກລັດ
ແລະໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບພັນທະຕາມກົດໝາຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການຮັບປະກັນໃຫ້
ນັກຮຽນ EL ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍ ແລະເທ່ົາທຽມກັນໃນບັນດາໂປຣແກຣມການ
ສຶ ກສາຕ່າງໆ.   

ໃບຂໍ ້ ມູນນີ ້ ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບຄໍ າແນະນໍ າຮ່ວມດ່ັງກ່າວ, ແຕ່ບໍ່ ມີ ຈຸດປະສົງອະທິບາຍຢ່າງ
ລະອຽດຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດໃນຄໍ າແນະນໍ ານ້ັນ.  .ໃນຂະນະທີ່ ໃບຂໍ ້ ມູນນີ ້

ເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາເຂດການສຶ ກສາ, ຄໍ າແນະນໍ າອະທິບາຍ
ໄດ້ຊີ ້ ບອກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ SEAs ຍັງມີ ພັນທະຕາມກົດໝາຍຕ່ໍກັບນັກຮຽນ EL ແລະພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ (LEP).  ຄໍ າແນະນໍ ານີ ້ ມີ ໃຫ້ທີ່ :  

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html 

ການລະບຸ ແລະການປະເມີ ນຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ EL ທັງໝົດ 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງມີ ລະບຽບຂ້ັນຕອນທີ່ ພອ້ມໃນການລະບຸນັກຮຽນ EL ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງ
ຖື ກຕ້ອງ ແລະທ່ວງທັນເວລາ.  ເຂດການສຶ ກສາສ່ວນໃຫຍ່ນໍ າໃຊ້ການສໍ າຫຼວດພາສາທີ່ ໃຊ້ຢູ່
ເຮື ອນໃນເວລາຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບພ້ືນຖານພາສາຂອງນັກຮຽນ 
ແລະລະບຸນັກຮຽນຜູ້ທີ່ ພາສາຕ້ົນຕໍ ຫຼື ພາສາທີ່ ໃຊ້ຢູ່ເຮື ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນພາສາອື່ ນທີ່ ບໍ່
ແມ່ນພາສາອັງກິດ.   

• ຈາກນ້ັນ ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງກໍານົດວ່ານັກຮຽນ EL ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ EL ແທ້ຫຼື ບໍ່  ຜ່ານ
ການທົດສອບທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະເຊື່ ອຖື ໄດ້ທີ່ ປະເມີ ນຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດໃນ
ການເວົ ້ າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະການຂຽນ. 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html


ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ  ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ມະນຸດ ຫ້ອງການສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ 

ໜ້າ 2 ໃນ 4 

ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ EL 

•  ນັກຮຽນ EL ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາທີ່ ເໝາະສົມເພ່ືອກາຍເປັນຜູ້ທີ່  
ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນໃນໂປຣ
ແກຣມການສິ ດສອນມາດຕະຖານພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. 

•  ເຂດການສຶ ກສາສາມາດເລື ອກເອົ າຈາກໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ ຖື ກອອກແບບມາສໍ າລັບການ
ສອນນັກຮຽນ EL ໂດຍມີ ເງື່ ອນໄຂວ່າໂປຣແກຣມນ້ັນມີ ຄວາມເໝາະສົມດ້ານການສຶ ກສາໃນ
ທາງທິດສະດີ  ແລະມີ ປະສິ ດທິຜົນໃນການນໍ າໃຊ້ຕົວຈິ ງ. 

ການຈັດຫາພະນັກງານແລະການສະໜັບສະໜູນໂປຣແກຣມ EL 

•   ນັກຮຽນ EL ມີ ສິ ດເຂົ ້ າເຖິງໂປຣແກຣມ 
ELໂດຍມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ພຽງພໍເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າໂປຣແກຣມຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງ 
ມີ ປະສິ ດທິຜົນ, ເຊິ່ ງລວມທັງຄູອາຈານທີ່ ມີ ຄຸນວຸດທິສູງ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ແລະ
ເອກະສານການສິ ດສອນທີ່ ເໝາະສົມ.   

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງມີ ຄູສອນ EL, ພະນັກງານແລະຜູ້ບໍ ລິ ຫານທີ່ ມີ ຄຸນວຸດທິຄົບຖ້ວນ ເພ່ືອ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂປຣແກຣມ EL ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ແລະຕ້ອງສະໜອງການຝຶກ
ອົບຮົມເພ້ີມເຕີມເມື່ ອຈໍ າເປັນ.   

ສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍຕ່ໍກັບທຸກໂປຣແກຣມຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ 
ແລະກິດຈະກໍານອກຫັຼກສູດ 

•  ນັຮຽນ EL ຕອ້ງມີ ການເຂົ ້ າເຖິງຫັຼກສູດການຮຽນການສອນຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົ າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂໍ ້ ຮຽກຮອ້ງດ້ານການເລື່ ອນຊ້ັນ ແລະການຈົບຊ້ັນ
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.   

•  ນັກຮຽນ ELມີ ສິ ດໃນ ໂອກາດທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມທຸກໂປຣແກຣມ ລວມທັງ
ການກຽມອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນແມ່ເຫັຼກ, ໂປຣແກຣມສ່ົງເສີ ມເກ່ັງ ແລະມີ ພອນສະຫວັນ, ກາ
ນສຶ ກສາວິ ຊາຊີ ບ ແລະເຕັກນິ ກ, ສິ ລະປະແລະການກິລາ; ການບັນຈຸເຂົ ້ າຮຽນຂ້ັນສູງ (AP) 
ແລະ ຫັຼກສູດບັນດິ ດສາກົນ (IB); ສະໂມສອນແລະສະພາກຽດນິ ຍົມຕ່າງໆ. 

ຫຼີ ກລຽງ້ ການກະທໍາທີ່ ແບ່ງແຍກນັກຮຽນ EL ໂດຍບໍ່ ຈໍ າເປັນ  

• ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ເຂດການສຶ ກສາບໍ່ ສາມາດແບ່ງແຍກນັກຮຽນຕ່າງໆໂດຍອີ ງໃສ່ຊາດກໍາເນີ ດ 
ຫຼື ສະຖານະຂອງ EL ໄດ້. ເຖິງແມ້ວ່າບາງໂປຣແກຣມ EL ສະເພາະອາດຈະຖື ກອອກແບບມາ
ເພ່ືອກໍານົດໃຫ້ນັກຮຽນ EL ໄດ້ຮັບການສິ ດສອນແຍກຕ່າງຫາກສໍ າລັບສ່ວນເວລາທີ່ ຈໍ າກັດ



ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ  ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ມະນຸດ ຫ້ອງການສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ 

ໜ້າ 3 ໃນ 4 

ຂອງມື ້  ຫຼື ໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງກ່ໍຕາມ, ເຂດການສຶ ກສາ ແລະລັດໄດ້ຖື ກຄາດຫວັງໃຫ້ດໍ າເນີ ນ
ໂປຣແກຣມທີ່ ເລື ອກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນລັກສະນະທີ່ ມີ ການແບ່ງແຍກໜ້ອຍທີ່ ສຸດໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບການໄດ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍດ້ານການສຶ ກສາທີ່ ກໍານົດໄວ້ຂອງໂປຣແກຣມນ້ັນ. 

ການປະເມີ ນນັກຮຽນ EL ສໍ າລັບການສຶ ກສາພິເສດ ແລະການສະໜອງການບໍ ລິ ການຄວບຄູ່ 

•  ນັກຮຽນ EL ທີ່ ພິການ ຕອ້ງຖື ກສະໜອງທັງ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ ແລະການບໍ ລິ ການທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການທີ່ ພວກເຂົ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ.   

•  ນັກຮຽນ EL ຜູ້ທີ່ ອາດຈະມີ ຄວາມພິການ, ເຊັ່ ນດຽວກັບທຸກໆນັກຮຽນຄົນອື່ ນຜູ້ທີ່ ອາດຈະມີ
ຄວາມພິການ ແລະອາດຈະຮຽກຮອ້ງການບໍ ລິ ການພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶ ກສາ
ຂອງບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມພິການ (Individuals with Disabilities Education Act,IDEA) ຫືຼຂໍ ້ ທີ  
504 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື ້ ນຟູ (Rehabilitation Act) ປີ  1973, 
ຄົນພິການເຫລົ່ ານ້ັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດທີ່ ຕ້ັງ, ຕອ້ງຖື ກລະບຸຕົວແລະປະເມີ ນຜົນສໍ າລັບ
ການສຶ ກສາສະເພາະ ແລະການບໍ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການຕ່າງໆໃນແບບທີ່

ທ່ວງທັນເວລາ.   

• ເພ່ືອຫຼີ ກລ້ຽງການລະບຸຕົວນັກຮຽນ EL ຢ່າງບໍ່ ເໝາະສົມຄື ລະບຸວ່າເປັນນັກຮຽນພິການເນື່ ອງ
ຈາກຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ,  ນັກຮຽນELຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະ
ເມີ ນ ໃນພາສາທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບພວກເຂົ າ ອີ ງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະທັກສະດ້ານ
ພາສາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

 

• ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າແຜນການສະເພາະບຸກຄົນເພ່ືອສະໜອງການສຶ ກສາພິເສດ ຫຼື ການ
ບໍ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາຂອງ
ນັກຮຽນ EL ທີ່ ມີ ຄວາມພິການ, ມັນໄດ້ມີ ຄວາມສໍ າຄັນຢູ່ບອ່ນວ່າທີ ມງານທີ່ ອອກແບບ
ແຜນການນ້ັນລວມທັງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຂອງ
ນັກຮຽນນ້ັນ. 

ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນຜູ້ທີ່ ເລື ອກອອກຈາກໂປຣແກຣມ EL ຫຼື ການ
ບໍ ລິ ການສະເພາະ 

•  ນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນມີ ສິ ດໃນການຮັບການບໍ ລິ ການຕ່າງໆ, ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ພ່ໍແມ່ອາດຈະ
ເລື ອກໃຫ້ລູກຂອງຕົນອອກຈາກໂປຣແກຣມ EL ຂອງເຂດການສຶ ກສາ ຫຼື ອອກຈາກການ
ບໍ ລິ ການ EL ສະເພາະ ພາຍໃນໂປຣແກຣມ EL ໃດໜ່ຶງກ່ໍໄດ້. 
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• ເຂດການສຶ ກສາບໍ່ ສາມາດແນະນໍ າໃຫ້ພ່ໍແມ່ເລື ອກອອກໄປເນື່ ອງຈາກເຫດຜົນໃດໆກ່ໍຕາມ.   
ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນມີ ສິ ດໃນການຮັບຄໍ າແນະນໍ າ ທີ່ ເປັນພາສາທີ່ ພວກເຂົ າສາມາດເຂົ ້ າໃຈກ່ຽວກັບ
ສິ ດທິຂອງລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ຂອບເຂດຂອງການບໍ ລິ ການ EL ທີ່ ລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດໄດ້
ຮັບ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການບໍ ລິ ການດ່ັງກ່າວ.  ເຂດການສຶ ກສາຄວນບັນທຶກເປັນ
ເອກະສານໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມວ່າພ່ໍແມ່ໄດ້ດໍ າເນີ ນການຕັດສິ ນໃຈໂດຍສະໝັກໃຈ ແລະຢ່າງມີ ຂໍ ້
ມູນຄົບຖ້ວນກອ່ນທີ່ ເລື ອກໃຫ້ລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າອອກ. 

• ເຂດການສຶ ກສາຍັງຈະຕ້ອງດໍ າເນີ ນບາດກ້າວຕ່າງໆເພ່ືອສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງບັນດາໂປຣ
ແກຣມການສຶ ກສາຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ EL ທີ່ ເລື ອກອອກ, ສະໜອງການຕິດຕາມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລະສະໜອງການບໍ ລິ ການ ELອີ ກຄ້ັງ ຖ້ານັກຮຽນປະສົບກັບ
ຄວາມລໍ າບາກ.   

ການຕິດຕາມ ແລະການໃຫ້ນັກຮຽນ EL ອອກຈາກໂປຣແກຣມ ແລະການບໍ ລິ ການ EL 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ພວກເຂົ າບັນລຸໄດ້ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະໄດ້ຮັບເນື ້ ອໃນຂອງຄວາມຮູ້ທີ່

ຮຽນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສົມ.  ທຸກໆປີ ,ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງດໍ າເນີ ນການປະເມີ ນ
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານສາພາອັງກິດ (ELP) ທີ່ ໃຊ້ໄດ້ ແລະເຊື່ ອຖື ໄດ້ ໃນດ້ານການອ່ານ, ການ
ຂຽນ, ການຟັງ ແລະການເວົ ້ າ ທີ່ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ELP ຂອງລັດ.  

•  ນັກຮຽນ EL ຕອ້ງບໍ່ ອອກຈາກໂປຣ ແກຣມ EL, ການບໍ ລິ ການ ຫຼື  ສະຖານະ EL ຈົນກວ່າວ່າ
ນັກຮຽນນ້ັນສະແດງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຕາມການປະເມີ ນຜົນ ELP ໃນດ້ານ
ການເວົ ້ າ, ການຟັງ,ການຂຽນ ແລະການອ່ານ.. 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານການຮຽນຂອງອະດີ ດນັກຮຽນ EL ເປັນ
ເວລາຢ່າງໜ້ອຍສອງປີ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ນັກຮຽນນ້ັນບໍ່ ໄດ້ອອກຈາກໂປຣແກຣມໄວກ່ອນ
ກໍານົດ; ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຮຽນທີ່ ພວກເຂົ າກ່ໍໃຫ້ເກີດຂຶ ້ ນເນື່ ອງຈາກໂປຣແກຣມ EL 
ໄດ້ຖື ກແກ້ໄຂແລ້ວແລະພວກເຂົ າກໍາລັງເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍໃນບັນດາໂປຣ
ແກຣມການສຶ ກສາຂອງເຂດການສຶ ກສາໂດຍສາມາດທຽບກັບໝູ່ເພ່ືອນໄວດຽວກັນຂອງເຂົ າ
ເຈົ ້ າຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍເປັນນັກຮຽນ EL ມາກ່ອນ (ເພ່ືອນທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍເປັນ EL).  

ການປະເມີ ນປະສິ ດທິຜົນຂອງໂປຣແກຣມ EL ໃນເຂດການສຶ ກສາ 

• ບັນດາໂປຣແກຣມ EL ຕ້ອງຖື ກຄໍ ານວນຢ່າງມີ ເຫດຜົນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ EL ມີ ຄວາມ
ຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະການເຂົ ້ າຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍໃນໂປຣແກຣມການ
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ສຶ ກສາມາດຕະຖານໂດຍທຽບກັບໝູ່ເພ່ືອນໄວດຽວກັນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍເປັນ EL 
ມາກອ່ນ.   

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະສົມທຽບ, ເປັນຊ່ວງເວລາ, ຜົນການຮຽນຂອງ
ບັນດານັກຮຽນ EL ໃນໂປຣແກຣມນ້ັນ ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້ອອກຈາກໂປຣແກຣມແລ້ວ, ໂດຍທຽບ
ກັບຜົນການຮຽນຂອງໝູ່ເພ່ືອນໄວດຽວກັນຂອງພວກເຂົ າທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍເປັນ EL . 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງປະເມີ ນບັນດາໂປຣແກຣມ EL ຕາມຊ່ວງເວລາ ໂດຍນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນທີ່

ຖື ກຕ້ອງເພ່ືອປະເມີ ນເບິ່ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ EL ປະຈຸບັນ ແລະອະດີ ດ ໃນແບບທີ່

ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະເຊື່ ອຖື ໄດ້ແລະຈໍ າຕ້ອງດັດແກ້ໂປຣແກຣມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢ່າງ
ທ່ວງທັນໃນເວລາເມື່ ອຕອ້ງການ. 

ຮັບປະກັນການສື່ ສານຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍກັບບັນດາພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາ
ອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດ 

•  ບັນດາພ່ໍແມ່ LEP ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການສື່ ສານທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍໃນພາສາທີ່ ພວກເຂົ າສາມາດເຂົ ້ າ
ໃຈໄດ້ເຊັ່ ນ: ເອກະສານທີ່ ໄດ້ແປແລ້ວ ຫຼື ລ່າມແປພາສາແລະແຈ້ງບອກຂໍ ້ ມູນແກ່ບັນດາພ່ໍແມ່ 
LEP ຢ່າງທ່ົວເຖິງກ່ຽວກັບທຸກໆໂປຣແກຣມ, ການບໍ ລິ ການ ຫຼື ການເຄື່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງ
ໆເຊິ່ ງນ້ັນໄດ້ເປັນສິ່ ງທີ່ ກັງວົນແລະສົນໃຈຂອງພ່ໍແມ່ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ LEP . 

• ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງພ່ໍແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງ LEP ແລະ 
ພັນທະໜ້າທີ່ ສະເພາະຂອງເຂດການສຶ ກສາຕ່ໍກັບບັນດາພ່ໍແມ່ຂອງນັກຮຽນ LE, ກາລຸນາເຂົ ້ າ
ເບິ່ ງ  

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-
laotian.pdf.   

* * * * * 

ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ, ຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, ຫຼື ເຊື່ ອວ່າໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶງກໍາລັງລະເມີ ດ
ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ: 

• ທ່ານອາດຈະເຂົ ້ າເວັບໄຊທ໌ຂອງຫ້ອງການສິ ດທິພົນລະເມື ອງ (OCR) ຂອງກະຊວງ ED ໄດ້ທີ່  
www.ed.gov/ocr ຫຼື ຕິດຕ່ໍຫາຫ້ອງການ OCR ໄດ້ທີ່  (800) 421-3481 (TDD: 
ໝາຍເລກໂທລະສັບ 800-877-8339) ຫຼື ທີ່ ອິ ເມລ ocr@ed.gov.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວ
ກັບການຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນ, ເຂົ ້ າເບິ່ ງໄດ້ທີ່  
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-laotian.pdf. 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-laotian.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-laotian.pdf
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mailto:ocr@ed.gov
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-laotian.pdf


ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ  ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການສະຫະລັດ 
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• ທ່ານອາດຈະເຂົ ້ າໄປທີ່ ກົມສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງກະຊວງ DOJ, ພະແນກໂອກາດດ້ານການ
ສຶ ກສາ, ເວັບໄຊທ໌ທີ່  www.justice.gov/crt/about/edu/ ຫຼື ຕິດຕ່ໍກະຊວງ DOJ (877) 292-
3804 ຫຼື  education@usdoj.gov.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນ, 
ເຂົ ້ າເບິ່ ງທີ່  www.justice.gov/crt/complaint/#three. 

• ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບພັນທະໜ້າທີ່ ຂອງເຂດການສຶ ກສາຕ່ໍກັບນັກຮຽນຜູ້ຮຽນ
ພາສາອັງກິດ ແລະພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ, ຂໍ ້ ແນະນໍ າເພ່ີມເຕີມ
ຂອງ OCR ແມ່ນມີ ໃຫ້ທີ່  http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html.     
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