
 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၂၀၁၈-၁၉ ပညာသငႏ္စွ ္

ACCESS 2.0 (အေျခအေနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအလိုက္ အဂၤလိပ္စာနားလည္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈအား ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း) 

ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ 
ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏွံ႔စပ္မႈရွိမရွိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၁ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနမႈရွိမရွိတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစပါသည္။ 
ယင္းဆန္းစစ္အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးပိုင္းတိုးတက္မႈရွိမရွိကို သိသာေစမည့္ သက္ေသခံကိုယ္ထည္တစ္ခုအား 
တိုင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဆုိသည္မာွ အဘယ္နည္း။ 

ACCESS 2.0 ဆိုသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ျခံဳငံုအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာေရးပိုင္းအဂၤလိပ္စာအသံုးခ်မႈတိုးတက္လာျခင္းအား နားေထာင္မႈ၊ အေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္ 
စသည့္က႑တို႔ တြင္ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ျပည္နယ္ပညာေရးမွသတ္မွတ္ထားေသာ 
အကျဲဖတ္ စစ္ေဆးေရးျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအား စစ္ေဆးေလ့လာရန္အတြက္ 
ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေလ့လာေနသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ သူငယ္တန္းမွ ၁၂ 
တန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုး အကျဲဖတ္စစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္သည္။  
 
သင့္ကေလးသည္ သူငယ္တန္းတြင္တက္ေရာက္ေနပါက စစ္ေဆးမႈမွ က႑ ၄ ခုလံုးအား စာရြက္ႏွင့္ခတဲံ အသံုးျပဳ၍ 
ေျဖဆိုရမည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ ၁ မွ ၁၂ အထိ အတန္းတစ္တန္း တြင္ တက္ေရာက္ေနပါက အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈကို အြန္လိုင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စာရြက္ျဖင့္ေျဖဆိုရေသာစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုအသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေရးသားထား ေသာပညာရပ္နယ္ပယ္ကို ေျဖဆိုရာတြင္ စာရြက္ျဖင့္စစ္ေဆးမႈ 
ကိုအသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးသြားႏိုင္ သည္။  ၁၅ -၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မတိုင္မီ ဤစစ္ေဆးမႈပံုစံကို စာရြက္ပံုစံ ျဖင့္သာ 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ အြန္လိုင္းစစ္ေဆးမႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလလဲုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  
 
သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေလ့လာေနျပီး သိသာထင္ရွားေသာ သိျမင္နားလည္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခုရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ ACCESS အျခားနည္းတစ္မ်ဳိးကို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ေဆးမႈအား စာရြက္ျဖင့္သာ 
စစ္ေဆးအကျဲဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
စာေရးသားျခင္းက႑ အပါအဝင္ စာရြက္ျဖင့္ေျဖဆုိရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ အတန္းအဆင့္တိုင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလုံးအတြက္ 
စာရြက္ျဖင့္ေျဖဆုိရေသာ စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးအား မည္သည့္အခ်နိတ္ြင ္စစေ္ဆးမႈျပဳမည္နည္း။ 

ACCESS 2.0 ကို ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားအမ်ားစုအတြက္ အြန္လိုင္းစစ္ေဆးမႈပံုစံျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအား 
စစ္ေဆးမည့္ရက္ကို အတိက်သိရွိရန္ သင့္ကေလးေက်ာင္းအား ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ကေလးအား ကာလတစ္ခုလံုးတြင္စစ္ေဆးမည္မဟုတ္ပ ဲကေလး၏အတန္းႏွင့္ 
ဘာသာရပ္အေပၚအေျချပဳျပီး အခ်ိဳ႕ရက္မ်ားတြင္သာ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။  ကေလးအားစစ္ေဆးမႈျပဳမည့္ေန႔ကို 
သိရွိရန္အတြက္ သင့္ကေလးေက်ာင္းမွ ဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပါ။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပက္ေလးမ ွမည္သည့္ ရမတ္ွ(မ်ား)ကုိ ရရွမိည္နည္း။   

မိဘမ်ားအတြက္ ရမွတ္စာရင္းအစီရင္ခံစာကို ေမလတြင္ အိမ္သို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ကေလး၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအတြက္ စုစုေပါင္းအမွတ္ ၈ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအမွတ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈ ၆ ဆင့္ခြဲ၍ 
အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္- 
 

၁ - ဝငေ္ရာက္ျခငး္ ၂ - အစျပဳျခငး္ ၃ - အစပ်ိဳ းေအာငျ္မငလ္ာျခငး္ ၄ - တုိးတက္လာျခငး္ ၅ - ေပါငး္ကူးလာႏုိငျ္ခငး္ ၆ - ေအာငျ္မငျ္ခငး္ 

 
 
သင္သည္ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာႏွင့္ နားေထာင္မႈ က႑ေလးမ်ိဳးအလိုက္ သီးျခားရမွတ္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းက႑ေလးမ်ိဳးမွ ေအာက္ပါေပါင္းစပ္ရမွတ္မ်ားကို ဆင့္ပြားရရွိႏုိင္ပါသည္ - 
• ႏႈတ္ေျဖဘာသာစကား- အေျပာ(၅၀%)ႏွင့္ နားေထာင္မႈ(၅၀%) ေပါင္းထားသည္ 
• စာေပတတ္ေျမာက္မႈ- အဖတ္(၅၀%)ႏွင့္ အေရး(၅၀%)  
• ဘာသာစကားနားလည္မႈ - နားေထာင္မႈ(၃၀%)ႏွင့္ အဖတ္(၇၀%)  



 
 

• စုစုေပါင္းရမွတ္ - နားေထာင္မႈ(၁၅%)၊ အေျပာ(၁၅%)၊ အဖတ္(၃၅%)ႏွင့္ အေရး(၃၅%)။ 

 
ယငး္ရမတ္ွမ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆရာမ်ားအားအသိေပးရန္ ACCESS 2.0 ရမွတ္မ်ားအား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္အမ်ိဳးအစားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအား ပံုမွန္အဂၤလိပ္စာအတန္းတြင္ 
တက္ေရာက္ရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း 
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ထြက္ခြာမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စုစုေပါင္းကၽြမ္းက်င္မႈရမွတ္ 
၄.၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္အထက္ အျပင္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈရမွတ္ ၄.၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္အထက္အား ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 

 
ေနာက္ထပအ္ခ်က္အလက္မ်ား လုိအပပ္ါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏို္င္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထုိင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔အေၾကာင္း သိရွိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတုံ႔ဆိုင္းပါႏွင့္။ 
 
ေနာက္ထပအ္ခ်က္လက္မ်ား WIDA 
• https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx သို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး စံသတ္မွတ္ထားေသာေခါင္းစီးေအာက္ရွိ မိသားစုဆိုင္ရာအြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သံုးသပ္ပါ။  
 
ေနာက္ထပအ္ခ်က္လက္မ်ား အကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈမ်ား 
ဝင္ေရာက္ရန္ - 
• http://assessments.dpsk12.org  
• https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view  
 
အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ 
(720)423-3054 သို႔ေခၚဆိုျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

? 
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