
 

 

အက◌ဲျဖတစ္ေ◌ဆးမႈမ်ားအ တက ္မိဘလမ◌္းညႊ ာ်း 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေ◌က်ာင္◌း◌ႏ◌စွ္ 

ဘာသာစကားမ်ားက ၽမ◌္းကင်ႈ တ ငမ္◌းေ◌ဆာင◌္ႏ◌◌ိင္◌ျခင္◌းအတက္ အက◌ဲျဖတစ္ေ◌ဆးမႈ (AAPPL) 

Denver ◌ျပ ေ႕က်ာင္◌းမ်ား (DPS) သ ာသာစကားသည္ ဘာသာစကားႏ◌ငွ◌့္ ယဥ္ေ◌က်းမႈမ် ိ ဳးစ◌ံ၏ ပိငိ ငႈႏ◌ငွ◌့္တ ိ း◌ျဖစ  

ယံ◌ၾက ည္။  က ၽႏ◌◌္ပိ ႔သည ္ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားကိ စာေ◌ပတတ္ေ◌◌ျမာကဲြ◌႕ယရာ တင္ ဘာသာစကားတစ ထကိ ၍ 

တတ္ေ◌စခ်ငည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေ◌က်ာင္◌း◌ႏ◌စွစတင္၍ DPS သည ္ဘာသာစကားႏ◌ွစ  (သ႔ိ) ◌ႏ◌ွစ ထကိ ၍က ၽမ္◌းက်င္ေ◌သာ 

ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားကိ တရား၀ငသအိမတွ္◌ျပဳရ တက္ ဘာသာစကား ◌ႏ◌ွစ် ဳ ိးတတ ၽမ◌္းမႈဆ အစအီစဥံဆိပိ  လပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးသည္။  

AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌သည္ ေ◌က်ာင္◌းသားတစေ္◌ယာက ဘာသာစကားတစ ကိ က ၽမ္◌းက်င္ေ◌ၾကာင္◌း◌ျပသရန္ 

သ◌ံ◌းေ◌သာေ◌ းခ်ယႈတစ ◌ျဖစည္။  

 
ဤအက◌ဲျဖတစ္ေ◌ဆးမႈဟာဘာပါလ?ဲ 

AAPPL သည ္၂ နာရီၾကာ၍ ကန္◌ျပဴတာေအ◌ျခခံၿပီး အဖတ္၊ ေအရး၊ ေအ◌ျပာႏ◌ွင◌့္ နားေ◌ထာငႈ တင္ 

ေ◌က်ာင္◌းသား၏က ၽမ္◌းက်ငႈအဆင◌့္ကိအကဲ◌ျဖတ္ေ◌သာ စာေ◌မးပဲြ◌ ◌ျဖစည္။ AAPPL သ ာသာစကားသင ရာ တင္ 

ကမာၻစခံ် ိညံႊန္◌းအတိင္◌း အဆငင◌့္◌ျဖစႈကတိိင္◌းတာေ◌ဖၚျပၿပီး ကန္◌ျပဴတာဗီြ◌ဒယီိစကားေ◌◌ျပာမႈ၊ ၀ီကီဖ းီ◌ျခင္◌း၊ 

အးီေ◌မးလိ ႔ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင◌့္ ဘာသာစကားတတ္ေ◌◌ျမာကႈက ိအကံ◌◌း၍◌ျပသျခင္◌း ကဲသ့႔ိတာ၀ ာ်းက ိ

ေယန႔ဆ ကယ္ေ◌ရးမီဒယီာမ်ား တင္ လပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိငႈရိွေ◌ၾကာင္◌းကိ စစ္ေ◌ဆးသည္။ ထ◌စိာေ◌မးပဲြ◌သည္ အာရပ္၊ တ ပ္၊ 

◌ျပငစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဟိ ၊ီ အတီာလီယန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိရီးယား၊ ေ◌ပၚတဂီ၊ ရွား၊ စပိန္ ◌ႏ◌ငွ◌့ ္ယိးဒယား      

    စကားမ်ားကိစစ္ေ◌ဆးသည္။ AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌သည္ ဘာသာစကားႏ◌ွစ် ဳ ိး တတ ၽမ◌္းမႈဆ အစအီစဥ္◌္မ ွ

စာေ◌မးပဲြ◌မ်ားအ တက္ အေခၾကးေ◌ြငကိေ◌ပးေ◌သာေ◌ၾကာင◌့္ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားအ တက္ အခမဲ့စာေ◌မးပဲြ◌◌ျဖစည္။  

 
ကၽႏ◌◌္ပ္၏ေကလးက ိဘယ္ေ◌တာစ့စ္ေ◌ဆးပါမ ဲ? 

ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားသည္ AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌ကိ ေ◌◌ျဖဆရိ လိပါ၊ သေိ႔သာ◌္ ေ◌က်ာင္◌းသားတစေ္◌ယာကည္ 

စာေ◌မးပဲြ◌မွပံ့ပိးေ◌သာ ဘာသာစကား ◌ႏ◌ွစ် ဳ ိး တတ ၽမ◌္းမႈဆရရန္ ေအထာကပံေ့◌ပးသည◌့္ ဘာသာစကားတစ ကိ 

က ၽမ္◌းက်င္ေ◌ၾကာင္◌း◌ျပသရန္ ေ◌ းခ်ယိ ပါက ေ◌က်ာင္◌း◌ႏ◌ွစ ဥင  ေ◌ေဖဖၚ၀ါရီႏ◌ငွ◌့္ မတတိ႔၌ ထ◌စိာေ◌မးပဲြ◌သ႔ိ 

၀င္ေ◌ရာက္ေ◌◌ျဖဆႏိ◌◌ိငည္။  စာေ◌မးပဲြ◌ေ◌◌ျဖဆရိန္ ရက္◌ႏ◌ွင◌့္ အတန္◌းတည္ေ◌နရာ အတိအက်ကိသရိွိရန္ ေ◌က်းဇး◌ျပဳ၍ 

သင◌့္ေ◌က်ာင္◌းအၾကံေ◌ပးသ (သ႔ိ) ဆရာအား တိကိ က ကယါ။ 

 
ကၽႏ◌◌္ပ္၏ေကလး ဘာအမွတ(္မ်ား)ရမွာလ?ဲ   

အကယ္၍ေ◌က်ာင္◌းသားသည္ AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌ေ◌◌ျဖဆိပါက ရလဒိ  အထကန္◌းေ◌က်ာင္◌းသား၏ အငယန္◌း (သ႔ိ) 

အႀကီးတန္◌း◌ႏ◌ွစ္၏ေ◌◌ႏြ◌ဦး တင္ ဘာသာစကား ◌ႏ◌ွစ် ဳ ိး တတ ၽမ္◌းမႈဆရရန္ သတိ႔၏အရ ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီမႈ ဆံ◌◌း◌ျဖတ်က္၏ 

တစတိစ္ေ◌ဒသ ေအ ျဖင◌့္စဥ္◌းစားမည္။  အပိင္◌းတစိ င္◌းစီ၏ ရမတွ်ားကိေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားအား  တာင္◌းဆသိ လဲြ◌၍ 

ေအၾကာင္◌းမၾကားပါ။ 

 
ဤအမွတာ်းကဘိယိ အသ◌ံ◌းခ်ရမလ?ဲ 

  



ဘာသာစကားႏ◌စွ် ဳ ိးတတ ၽမ္◌းမႈဆရရန္ အပိင္◌း ၃ ပိင္◌းလအိပည္ -  

1. ဘ႕ဲလအိပ်က်ားႏ◌ွင◌့္ ကိကီ◌ျခင္◌း 

2. အဂၤလိပာက ၽမ္◌းက်ငႈက ိသက္ေ◌သျပျခင္◌း 

3. တစ  (သိ႔) တစ ထကိ ေ◌သာ ကမာၻ႕ဘာသာစကားမာ်း တင္ က ၽမ◌္းက်ငႈက ိသက္ေ◌သျပျခင္◌း 
 
အကယ္၍ေ◌က်ာင္◌းသားသည္ AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌ကိၿပီးေ◌◌ျမာကါက ထိအမတွိ  ကမာၻ႕ဘာသာစကား 

က ၽမ္◌းက်ငႈေအ◌ျခခံစႏံႈန္◌း◌ႏ◌ွင◌့ ္ကိကီမႈရိွမရိွကိ ဆ◌ံ◌း◌ျဖတာ တင္ အသံ◌◌း◌ျပဳသည္။  

 
ADDITIONAL INFORMATION 

က◌◌်ႏ◌◌္ပိ ႔သည္ သင◌့္အား သင◌့္ေကလး၏ပညာေ◌ရး တင္ ပါ၀င ိ ကန္◌းသည္။ 

သင◌့္ေကလး၏ဘာသာစကားဆကက္ တိးတကႈကကိညရီန္ ◌ႏ◌ွင◌့္ လိအပါက AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌ကၿိပီးေ◌◌ျမာကန္ 

နည္◌းလမ္◌းမ်ားအ တက္ သင◌့္ေကလး၏ဆရာ (သိ႔) အၾကံေ◌ပးသႏ◌ငွ◌့္ ဆ ကယန္၀ေ လးပါႏ◌ွင◌့ ္ 

 
ေ◌နာကပ္ အခ်ကလကာ်းအ တက္ ၀င္ေ◌ရာက္ေ◌လ့လာပါ - Seal of Biliteracy (ဘာသာစကား ◌ႏ◌ွစ် ဳ ိး တတၽမ္◌းမႈ ဆ) 

● DPS Seal of Biliteracy - (ဘာသာစကား ◌ႏ◌ွစ် ဳ ိး တတ ၽမ္◌းမႈ ဆ): http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 

o ဘာသာစကားႏ◌စွ် ဳ ိး တတ ၽမ◌္းမႈဆ ဆတိာဘာပါလဲ၊ ဘာသာစကားႏ◌ွစ် ဳ ိး တတည့◌္အက် ိ ဳးမ်ား၊ လိအပ်က်ားႏ◌ငွ◌့္ 

ထ◌◌ိႏ◌စွ တက္ သတတားသည◌့္ ရက်ားသ ာပါလ ဲဆေိ◌သာအခ်ကလက်ားပါ၀ငည္။ 

● AAPPL စာေ◌မးပဲြ◌ - http://aappl.actfl.org/ 

o AAPPL စာေ◌မးပ        

                                                          
                        

 
အကဲ◌ျဖတႈမ်ားႏ◌ွင◌့္ပတက္၍ သင◌့္ထံ တင္ေ◌မးြခန္◌း (သ႔ိ) ပပ ရာမ်ားရိွပါက သင◌့္ေကလး၏ေ◌က်ာင္◌းကိ တိကိ က ကယါ (သ႔ိ) 

မိသားစေ◌ းေ◌ကာကင္ေ◌◌ျမာွက  ၀န္ေ◌ဆာငႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သေိ႔ခၚဆိပါ။ 
 
 

? 


