
ເຄື່ ອງມື ສໍ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 
ພາກສະເໜີ 

 
ກະຊວງສຶ ກສາອາເມລິ ກາ (ED) ແລະ ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ອອກຄໍ າແນະນໍ າຮ່ວມໃນເດື ອນມັງກອນ ວັນທີ  7 ປີ  2015, 
ເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ບັນດາລັດ, ໂຮງຮຽນປະຈໍ າເມື ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ ມີ ພັນທະພາບໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງເພ່ືອຮັບປ 
ະກັນວ່າຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶ ກສາທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໂອກາດໃນການບັນລຸຕາມທ່າແຮງທາງດ້າ 
ນການສຶ ກສາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງເທ່ົາທຽມ.  ໃນເງື່ ອນໄຂນີ ້ , ຫ້ອງການການຮຽນພາສາອັງກິດ (OELA) ເຊິ່ ງເປັນຫ້ອງການ 
ໃນກະຊວງສຶ ກສາ ມີ ຄວາມຍິ ນດີ ທີ່ ຈະສະໜອງ  ເຄື່ ອງມືສໍ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (EL) , ມາເພ່ືອເສິ ມໃຫ້ແກ່ “ຈົດໝາຍເ 
ຖິງເພ່ືອນຮ່ວມມງານ” (DCL)ທີ່ ອອກໂດຍຫ້ອງການສິ ດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ  ອຸປະກອນນີ ້ ອອກແບບມາເ 
ພ່ືອໃຫ້ໜ່ວຍງານການສຶ ກສາປະຈໍ າລັດ ແລະ ໜ່ວຍງານການສຶ ກສາທ້ອງຖ່ິນ (SEAs ແລະ LEAs) ເຮັດໄດ້ຕາມພັນທະທາ 
ງກົດໝາຍໃນດ້ານ ELs ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບ ELs ທຸກຄົນໃນການບັນລຸຄວາມສາມາດທາງ 
ພາສາອັງກິດ ພ້ອມທັງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມພ້ອມໃນການຮຽນໃນວິ ທະຍາໄລ ແລະ ການເຮັດວຽກ.   ເຄື່ ອງມື  EL 
Tool Kit ແມ່ນເຮັດມາເພ່ືອຜູ້ບໍ ລິ ຫານໂຮງຮຽນໃນຂ້ັນເມື ອງ, ລັດ, ແລະ ສໍ າລັບຄູ, ແຕ່ຜູ້ອື່ ນທີ່ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶ ກ 
ສາ ELs ກ່ໍໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ ນກັນ  
 
ເຄື່ ອງມື  EL ມີ ທັງໝົດ 10 ບົດ, ຖື ກຕີພິມເປັນຊຸດຈາກ ຕົວເລກສຸດທ້າຍຂອງເດື ອນທັງໝົດ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 10 ພາກ 
ຂອງ DCL ສະບັບເດື ອນ ມັງກອນ ປີ  2015. ແຕ່ລະບົດປະກອບມີ  (1) ອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບສິ ດທິ ພົນລະເມືອງ ແລະ ພັນທະທາ 
ງກົດໝາຍອື່ ນໆສໍ າລັບ ELs; (2) ລາຍການກວດກາສໍ າລັບ SEAs, LEAs,ໂຮງຮຽນສາມາດໃຊ້ເພ່ືອເປັນເຄື່ ອງມືໃນການຕິດ 
ຕາມກວດກາດ້ວຍໂຕເອງ; (3) ຕົວຢ່າງເຄື່ ອງມື ທີ່ ສາມາດໃຊ້ ຫຼື  ປັບໃຊ້ໃນ SEAs, LEAs, ແລະ ໂຮງຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍໃນການ 
ປະຕິບັດຕາມ; ແລະ (4) ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເພ່ີມຕ່ືມ.*ເຄື່ ອງມື ນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ລ 
ວມເອົ າຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການ EL ທັງໝົດ, ພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງເທົ່ ານ້ັນ. ເພ່ືອຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ອ່ານ, ເຄື່ ອງມື  ແລະ 
ຂໍ ້ ມູນແມ່ນບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ອ່ານອິ ນເຕີເນັດ.  
 
ຫົວບົດໃນເຄື່ ອງມື ໄດ້ແກ່:  
 

ບົດທີ  1: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບກໍານົດນັກຮຽນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດທັງໝົດ 
ບົດທີ  2: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດພ້ອມດ້ວຍຫັຼກສູດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງພາສາ 
ບົດທີ  3: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 
ບົດທີ  4: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງຫັຼກສູດຫັຼກ ແລະ ຫັຼກສູດພິເສດ 
ບົດທີ  5: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແບບລວມກຸ່ມ ແລະ ຫຼີ ກລ່ຽງການແບ່ງແຍກແບບບໍ່ ຈໍ າ 

ເປັນສໍ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 
ບົດທີ  6: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ ພິການ 
ບົດທີ  7: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນເພ່ືອບໍ ລິ ການຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ ເລື ອກອອກຈາກຫັຼກສູດ EL 
ບົດທີ  8: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ ອອກຈາກຫັຼກສູດ ແລະ ການບໍ ລິ ການ 

EL 
ບົດທີ  9: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບປະເມິນປະສິ ດທິ ພາບຂອງຫັຼກສູດ EL ຂອງເມືອງ 
ບົດທີ  10: ເຄື່ ອງມື  ແລະ ອຸປະກອນເພ່ືອຮັບປະກັນການສຶ່ ສານຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍສໍ າລັບພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດທ 

າງພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ  
 
ໃນຖານະທີ່ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງພັນທະກິດຂອງກະຊວງ, OELAໄດ້ສະໜອງການຊີ ້ ນໍ າໃນທ່ົວປະເທດເພ່ືອຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ 
ນັກຮຽນ ELs ແລະ ນັກຮຽນອົບພະຍົບໄດ້ບັນລຸຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ແລະ ບັນລຸມາດຕະຖານການສຶ ກສາທີ່ ເຂ້ັມ 
ງວດ, ກໍານົດບັນຫາຫັຼກທີ່ ກະທົບຕ່ໍການສຶ ກສາຂອງ ELs, ແລະສະໜັບສະໜູນທ້ອງຖ່ິນຢ່າງເປັນລະບົບເພ່ືອຄວາມພະຍາຍ 
າມໃນການປະຕິຮູບເພ່ືອປັບປຸງຜົນສໍ າລັດຂອງ EL. ເຄື່ ອງມື ນີ ້ , ສໍ າລັບໃຊ້ຮ່ວມກັບ DCL ສະບັບເດື ອນມັງກອນ ປີ  2015, 
ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍການຊ່ວຍ SEAs ແລະ LEAs ໃຫ້ມີ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂື ້ ນ ແລະ 
ໃຫ້ໄດ້ຕາມພັນທະຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຕ່ໍ Els.   
 
OELA ເປັນຜູ້ນໍ າໃນການພັດທະນາເຄື່ ອງມື ນີ ້ , ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຫ້ອງການການສຶ ກສາ ປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ(OESE) ຂອງກະຊວງສຶ ກສາ, ຫ້ອງການສິ ດທິ ພົນລະເມືອງ(OCR), ສະຖາບັນເພ່ືອວິ ທະຍາສາດການສຶ ກສາ(IES), 
ຫ້ອງການທີ່ ປື ກສາທ່ົວໄປ(OGC), ແລະ ຫ້ອງການການສຶ ກສາພິເສດ ແລະ ການບໍ ລິ ການເພ່ືອການຟ້ືນຟູ (OSERS), 
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ລວມທັງພະນັກງານຈາກກະຊວງຍຸດຕິທໍາ(DOJ).  ຫ້ອງການ ສໍ າລັບການສຶ ກສາພາສາອັງກິດແຫ່ງຊາດ  (NCELA) 
ຍັງໄດ້ມີ ສສ່ວນສໍ າຄັນໃນການສ້າງເຄື່ ອງມື ນີ ້ .  
 
  
 * ບໍ່ ມີ ການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງກ່ຽວກັບຜະລິ ດຕະພັນ, ສິ ນຄ້າ, ການບໍ ລິ ການ, ຫຼື  ການປະກອບການທີ່ ໄດ້ລະບຸໃນການຕີ ພິມມນີ ້ ໂດຍຕ້ັງໃຈ ຫຼື  ແນະນໍ າ. 
ເພ່ືອຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ອ່ານ, ເຄື່ ອງມືນີ ້ ມີ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ແລະ ຈາກ ນອກອົງການຈັດຕ້ັງ, ລວມທັງ URLs. 
ສະຫຸຼບແລ້ວຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງ. 

http://www.ncela.ed.gov/

