
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 

ACCESS ၂.၀ (ျပည္နယတ္စခ္ုႏွင့္ တစ္ခတုြင္ အဂၤလိပ္စာတြင္ နားလည္မႈႏွင့္ ဆကသ္ြယ္မႈကိ ုအကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္း) 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ 
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ုတတက္ၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘြဲ႔ယူရန္လမ္းေၾကာငး္ေပၚရွမိရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ကအ္လက ္
မ်ားကိုေပးသည္။ ထိအုကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္မ်ားကိ ုသင့္ကေလး၏ ပညာေရးတိးုတက္မႈ၏ 
သက္ေသအေထာကအ္ထား၌ အတိုငး္အတာတစ္ခ ုအေနျဖင့္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

ACCESS ၂.၀ သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဂၤလိပဘ္ာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၌ နားေထာင္ျခငး္၊ အဖတ္၊ အေရး၊ ႏွင့္ 
အေျပာ အပိငု္းတို႔တြင္ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးေသာ ႏွစစ္ဥ္စုစည္း အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခငး္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
အဂၤလိပ္စာသငယ္သူူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဖကဒ္ရယလ္ိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိကု္ညီေသာ ျပည္နယ္မွ လိအုပသ္ည့္ 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္း တစခ္ုျဖစ္သည္။ K-၁၂ အတန္းမ်ားတြငရ္ွိေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ယသူူမ်ားဟ ု
သတ္မွတထ္ားသည့္ ေက်ာငး္သားမ်ားအားလံုးသည္ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုရနလ္ိအုပ္သည္။  
 
အကယ၍္ သင့္ကေလးသည္ သူငယတ္န္းတြင္ျဖစ္ပါက သူ/သမူသည္ စာရြက္ႏွင့္ ခတဲကံိုသံုးေသာ စစေ္ဆးျခင္းျဖင့္ 
စစ္ေဆးမႈ၏ အပိုငး္ေလးပိုငး္စလံုးကို ေျဖဆိုရလိမ့္မည္။ အကယ၍္ သင့္ကေလးသည္ ၁-၁၂ တန္းတြင္ျဖစ္ပါက 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းကို အြန္လိုင္းလံုးလံုးျဖင့္၎၊ စာရြက္ႏွင့္ ခတဲကံိ ုလံုးလံုးသံုးေသာ 
စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၎၊ ေရးေျဖအပိုင္းကို စာရြက္သံုးၿပီး အြနလ္ိုင္းျဖင့္၎ စီမံေဆာင္ရြကႏ္ိုင္သည္။   
 
အတန္း ၁-၁၂ တြင္ရွိေသာ အဂၤလိပဘ္ာသာစကား သငယ္သူူမ်ားဟု သတ္မတွထ္ားၿပီး သိျမင္မႈသသိာစြာ 
ခၽြတယ္ြင္းေသာ ေက်ာငး္သားမ်ားသည္  ELLs အတြက ္ACCESS ေနာကတ္စ္မ်ိဳးကိ ုေျဖဆိုရလိမ့္မည္။ ယင္းစစ္ေဆးျခင္းကို 
စာရြက္ျဖင့္သာေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အတန္းအားလံုးတြင္ ေရးေျဖအပါအဝင္ စာရြက္ျဖင့္ ေျဖဆိုျခငး္ကိ ုလိအုပ္ေသာ မည္သည့္ေက်ာငး္သားမဆို အတြက ္
ရရွိႏုိင္သည္။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

ACCESS ၂.၀ ကိဇုန္နဝါရီ ႏငွ့္ ေဖေဖၚဝါရတီြင ္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအတြက္ အြနလ္ိငု္းပံုစံကို အသံုးျပဳကာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစစေ္ဆးမႈ အခ်ိနဇ္ယားကို သိရွိရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္း၌ ေမးျမန္းပါ။ 
သင့္ကေလးကိ ုရကအ္ားလံုးတြင္မဟတု္ဘ ဲအတနး္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ေပၚတြင္ အေျခခ၍ံ အခ်ိဳ႕ေသာရက္မ်ားတြငသ္ာ 
စစ္ေဆးမည္။  အခ်ိဳ႕ေသာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ဇယားကိ ုသရိွိရန္ သင့္ကေလး၏ ဆရာႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 



 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   

မိဘအမတွ္ အစီရင္ခံစာကိ ုသင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာငမ္ႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕အခ်ကအ္လက္မ်ားႏွင့္အတူ ေမလတြင္ 
အိမသ္ို႔ပို႔ေပးမည္။ သင့္ကေလးအတြက ္စုစုေပါင္း အမွတ္ ၈ မတွ္ရလိမ့္မည္။ အမတွ္မ်ားကိ ုကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၆ ဆင့္ျဖင့္ 
အစီရင္ခသံည္ - 
 

၁ – ဝင္ေရာကမ္ႈ ၂ – ေပၚထြကမ္ႈ ၃ – ဖံြ႕ၿဖိဳ းမႈ ၄ – တုိးခ်႕ဲမႈ ၅ – ေပါင္းကးူမႈ ၆ - ေရာကရိွ္မႈ 
 

 

နားေထာင္ျခငး္၊ အဖတ္၊ အေရး၊ ႏွင့္ အေျပာတို႔အတြက္ သီးသန္႔အမတွ္ကိ ုသင္ရရွလိမိ့္မည္။ 
ယင္းတို႔မွ ေအာက္ပါ ေပါင္းစပ္အမတွ္မ်ားကိ ုရရွသိည္။ 
• ႏႈတ္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းေျပာဆုိႏုိင္မႈ – အေျပာ (၅၀%) ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း (၅၀%) 
• စာတတ္ေျမာက္မႈ – စာဖတ္ျခင္း (၅၀%) ႏွင့္ အေရး (၅၀%) 
• နားလည္မႈ – နားေထာင္ျခင္း (၃၀%) ႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း (၇၀%) 
• ျခံဳငံုအမွတ ္- နားေထာငျ္ခင္း  (၁၅%)၊ အေျပာ (၁၅%)၊ စာဖတ္ျခင္း (၃၅%)၊ ႏွင့္ အေရး (၃၅%) 
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလ?ဲ 

ACCESS ၂.၀ အမတွ္မ်ားကိ ုေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စ၏ီ အဂၤလိပ ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ ကိဆုရာမ်ားထ ံ
အသေိပးရန ္အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ ၎သည္ ေက်ာငး္သားမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ညႊန္ၾကားခ်ကက္ို ဆံုးျဖတရ္ာ၌ 
အကအူညီေပးသည္။ ၎ကိ ုအဂၤလိပ္စာသငယ္သူူမ်ားအား ပံုမွန္အဂၤလိပ္စာ အတနး္မ်ားတြငထ္ားႏုိင္ရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ကိ ုဆံုးျဖတ္ရာတြငလ္ည္း အသံုးျပဳသည္။ အဂၤလိပဘ္ာသာ စကားသငယ္ူျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားမွ 
ရပ္တန္႔ရန္ ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ ျခံဳငံုကၽြမ္းက်ငမ္ႈအဆင့္ ၄.၀ (သို႔) ယငး္ထက္ျမင့္ေသာအဆင့္ႏွင့္ စာတတ္မႈအမွတ္ ၄.၀ 
(သို႔) ယင္းထက္ျမင့္ေသာအမွတက္ို ရရန္လိအုပသ္ည္။ 
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပတ္ို႔သည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝင္ရန္တိကုတ္ြန္းသည္။ သင့္ကေလးကိ ုအိမတ္ြငက္ူညီရန ္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးသည့္ ေနရာထိုငခ္င္းမ်ား ရႏုိင္မႈရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက ္သင့္ကေလး၏ ဆရာကိဆုက္သြယ္ရန ္ဝန္မေလးပါႏွင့္ 
 

ေနာကထ္ပ္ အခ်ကအ္လကမ္်ားအတြက-္ WIDA 
• https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx သို႔ဝင္ေရာက္ပါ၊ standards (စံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ား) ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ 

Family Webinars (မိသားစုအင္တာနက္ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာပြဲမ်ား) ကိ ုၾကည့္ပါ။  
 

ေနာကထ္ပ္ အခ်ကအ္လကမ္်ား - အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ဝင္ေရာက္ပါ - 
• http://assessments.dpsk12.org  
•  
 

အကျဲဖတမ္ႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ သင့္ထတံြင္ေမးခြန္း (သို႔) ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို 
တိကု္ရိုကဆ္ကသ္ြယ္ပါ (သို႔) မိသားစု ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ေခၚဆိပုါ။ 
 

 

?  

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx

