
 

အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ မိဘမ္ာ့အတျကးလမး့ညႊနး 
ဿွှ၈ -ှ၉ ပညာသငးႏြစး 

အေ်ခခဵအေစာပုိငး့စာေပတတးေ်မာကးေရ့စျမး့ရညးမ္ာ့ဆုိငးရာ အ်မဲတနး့ေ်ပာငး့လဲေနေသာအညျနး့ကိနး့မ္ာ့ (DIBELS) ႏြငးံ IDEL 

ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့သညး အတနး့အဆငးံႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့တျငးရြိရမညးံ ဗဟုသုတႏြငးံ အတတးပညာစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ ေအာငး်မငးႏြဵ ႔စပးမႈရြိမရြိ 
ေသားလညး့ေကာငး့၊ ဿှ ရာစုအတျကး ်ပငးဆငးထာ့်ပီ့်ဖစး၍ အထကးတနး့ေက္ာငး့ေအာငး်မငးရနး လမး့ေၾကာငး့ေပၐတျငးေရာကးရြိေနမႈရြိမရြိတုိ႔ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့၊ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ဆရာဆရာမမ္ာ့ကုိ တနးဖို့ရြိသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိေစပါသညး။ ယငး့ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈရလဒးမ္ာ့်ဖငးံ 
သငးံကေလ့၏ ပညာေရ့ပုိငး့တုိ့တကးမႈရြိမရြိကုိ သိသာေစမညးံ သကးေသခဵကုိယးထညးတစးခုအာ့ တုိငး့တာရနး ရညးရျယးသညး။ 
 

 
ဤအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈဆုိသညးမြာ အဘယးနညး့။ 

DIBELS ဆုိသညးမြာ အေ်ခခဵအေစာပုိငး့စာေပတတးေ်မာကး ေရ့ စျမး့ရညးမ္ာ့ဆုိငးရာ အ်မဲတနး့ေ်ပာငး့လဲေနေသာအညျနး့ ကိနး့မ္ာ့ ်ဖစးသညး။ ၎မြာ သူငနး့တနး့မြ ၆ 
တနး့အထိ အေစာပုိငး့စာေပတတး ေ်မာကးေရ့စျနး့ရညးမ္ာ့ဆုိငးရာ ေက္ာငး့သူ/သာ့တစးဦ့စီ၏ တုိ့တကးမႈကုိ စစးေဆ့ရနးၾကဵရျယးထာ့ေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ မ္ာ့ႏြငးံ 
တုိငး့တာနညး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳထာ့သညးံ တစးဦ့ခ္ငး့အလုိကးစီစဥးေပ့ထာ့ေသာ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ေရ့ စနစးတစးခု ်ဖစးသညး။  တုိငး့တာသညးံစျမး့ရညး့မ္ာ့တျငး 
အသဵအေနထာ့သတိထာ့ ်ခငး့၊ အသဵထျကး၊ ေ်ပ်ပစးစျာေ်ပာဆုိႏိုငး်ခငး့ႏြငးံ နာ့လညးသ ေဘာေပါကး်ခငး့ စသညးတုိ႔ ပါဝငးသညး။ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့သညး 
၎တုိ႔၏အတနး့အမ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ ပညာသငးႏြစးေပၐမူတညး၍ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖဆုိရမညး်ဖစး သညး။ 
 

IDEL သုိ႔မဟုတး Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura မြာ စပိနးဘာသာ်ဖငးံ ဖတးရႈရနး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ ၏ အေ်ခခဵအေစာပုိငး့စာေပတတးေ်မာကး 
ေရ့စျမး့ရညးမ္ာ့ကုိ တုိငး့တာရနး ၾကဵရျယးထာ့သညးံ ပုဵသျငး့ထာ့ေသာအကဲ်ဖတး စစးေဆ့ေရ့အတျဆဲကးတစးခု ်ဖစးသညး။ IDEL အတုိငး့အတာမ္ာ့သညး DIBELS အာ့ 
ဘာသာ်ပနးဆုိ ထာ့်ခငး့ မဟုတးပါ။ သုိ႔ေသား ၎တုိ႔အာ့ ကေလ့ငယးမ္ာ့ အကၡရာဘာသာစကာ့မ္ာ့ကုိ မညးသုိ႔သငးယူဖတးမြတး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၍ 
အလာ့တူသုေတသနအေ်ခ်ပဳအေထာကး အထာ့မ္ာ့ကုိ အေ်ခ်ပဳထာ့ပါသညး။  IDEL သညး စကာ့သဵေလံလာမႈပညာ၊ စာလုဵ့ေပါငး့သတးပဵု၊ ဝါက္ဖျဲ႔ထုဵ့မ္ာ့အပါအဝငး 
စပိနးဘာသာစကာ့ဆုိငးရာ ဘာသာစကာ့ဖျ႔ဲစညး့တညးေဆာကးပုဵကိုလညး့ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ထာ့ပါသညး။ ဤအတုိငး့အတာမ္ာ့သညး စဵပုဵစဵ်ဖစး်ခငး့၊ တုိေတာငး့်ခငး့၊ 
တစးဦ့ခ္ငး့အလုိကး စဵမဵထာ့်ခငး့တုိ႔်ဖစးသညးံအ်ပငး ၎တုိ႔ကုိ အေစာပုိငး့စပိနးဘာသာစကာ့ကၽျမး့က္ငးတတးေ်မာကးေရ့စျမး့ရညးမ္ာ့ ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးမႈကုိ ပုဵမြနးေစာငးံၾကညးံရနး 
အသုဵ့်ပဳႏိုငး ပါသညး။ စာေပစတငးဖတးရႈ်ခငး့ဆုိငးရာ အဓိကအစိတးအပိုငး့နယးပယး မ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး ပါဝငးသညးံ IDEL အတုိငး့အတာမ္ာ့ဆုိငးရာ စျမး့ရညးမ္ာ့မြာ - 
စကာ့သဵေလံလာမႈအာ့ အေလ့ထာ့်ခငး့၊ အကၡရာစဥး သေဘာတရာ့၊ တိက္်ခငး့ႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ စာေပနြငးံ ေ်ပ်ပစးစျာေ်ပာဆုိႏိုငး်ခငး့၊ ေဝါဟာရႏြငးံ တတးသိနာ့လညးမႈ 
စသညးတုိ႔်ဖစးသညး။ IDEL သညး ထညးံသျငး့ထာ့ေသာ အႏၱရာယးညျနး့ကိနး့တစးခု အ်ဖစး စကာ့လုဵ့ေ်ပ်ပစးစျာရျတးဖတး်ခငး့ကုိလညး့ စစးေဆ့ပါ သညး။ 
 

DIBELS ႏြငးံ IDEL ႏြစးခုလုဵ့သညး ကုိလုိရာဒုိ်ပညးနယး စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒအတျကး အတညး်ပဳလကးခဵထာ့ ေသာ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့်ဖစးသညးံအ်ပငး 
၎တုိ႔ကို ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏စာဖတးႏႈနး့ေအာငး်မငးမႈအဆငးမ္ာ့ႏြငးံ တုိ့တကးမႈမ္ာ့တုိငး့တာရနး၊ စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာလ္ိဳ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ကုိ 
စစးေဆ့ရနးႏြငးံ ပို႔ခ္ခ္ကးမ္ာ့ ချဲ် ခာ့ေပ့ရနးအတျကး အသုဵ့်ပဳပါသညး။ DIBELS ႏြငးံ IDEL ၏ ထူ့်ခာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ စာဖတး်ခငး့တျငး အတနး့အဆငးံထကး 
သိသိသာသာနိမးံက္ေနေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့အတျကး ရညးရျယးထာ့သညးံ စာဖတး်ခငး့ ေပါငး့ကူ့ေဆာငးရျကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ (စာဖတး်ခငး့အစီအစဥး မ္ာ့) ဖနးတီ့ရနး 
အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး။ 
 

 
ကၽျႏုးပး၏ကေလ့အာ့ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး စစးေဆ့မႈ်ပဳမညးနညး့။ 

ကုိလုိရာဒို်ပညးနယး စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာအကးဥပေဒတစးခုစီအရ သူငယးတနး့ႏြငးံ တတိယတနး့မြ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ကုိ သကးဆိုငးသညံးစစးေဆ့မႈကာလအတျငး့ 
်ပညးနယးဘုတးအဖျ႔ဲမြ အတညး်ပဳလကးခဵထာ့ေသာ ၾကာ့်ဖစးစာဖတး်ခငး့စစးေဆ့မႈႏြငးံ စစးေဆ့ရမညး်ဖစးသညး။ စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒစစးေဆ့မႈကာလသညး 
ေဆာငး့ဦ့ရာသီ၊ ပညာသငးႏြစးဝကးႏြငးံ ေႏျဦ့ရာသီတုိ႔တျငး ရသတၱပတးေ်ခာကးပတးၾကာခနး႔ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။ သူငယးတနး့ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့တျငး 
၎တုိ႔၏ေဆာငး့ဦ့ရာသီအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈကုိ ေ်ဖဆုိရနး အပုိေဆာငး့ရကးေပါငး့ ၀ွ ရြိမညး်ဖစးသညး။ ်ပညးနယးဥပေဒအရ အနညး့ဆုဵ့အမြတးသတးမြတးခ္ကးေအာကး 
ေရာကးေနေသာ မူလတနး့မြ ၀ တနး့ထိ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့ သူမ္ာ့သညး ၁ငး့တုိ႔၏စာဖတးႏႈနး့အဆငးံအာ့ စစးေဆ့ရနးအ တျကး အပုိေဆာငး့စစးေဆ့မႈတစးခုႏြစးခု 
လုိအပးမညး်ဖစးသညး။  
 
စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒစစးေဆ့မႈကာလမ္ာ့ -  

 
          -ှဿ  ၾသဂုတးလေႏြာငး့ပိုငး့ -         ဘာလေႏြာငး့ပုိငး့ ေဆာငး့ဦ့ရာသီ 
သူငယးတနး့ - ှဿ ဒီဇငးဘာလ - ေဖေဖားဝါရီလလယး ပညာသငးႏြစးဝကး 
သူငယးတနး့ - ှဿ ဧ်ပီ - ေမလအလယး ေႏျဦ့ရာသီ 

 
စစးေဆ့ေရ့ဆုိငးရာေန႔ရကးမ္ာ့သညး ေက္ာငး့အလုိကး ကျဲ် ပာ့ႏိုငးသညး။ သငးံကေလ့အတျကး စစးေဆ့မညးံေန႔ရကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အေသ့စိတးသိရြိေစရနး 
သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ ဆကးသျယးပါ။  

  



 
ကၽျႏုးပးကေလ့မြ မညးသညးံ ရမြတး(မ္ာ့)ကုိ ရရြိမညးနညး့။   

DIBELS ႏြငးံ IDEL တုိ႔သညး စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒ သုဵ့ခု စစးေဆ့ေရ့ကာလမ္ာ့အတျငး့ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ အတျကး ေအာကးပါကၽျမး့က္ငးမႈဆုိငးရာရလဒးမ္ာ့ကုိ 
သတးမြတးေပ့သညး။ 
 

1.            -                                                      /        
2. စဵအမြတး - အတနး့အဆငးံႏြငးံကုိကးညီေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ 
3. စဵအမြတးေအာကး/ဗ္ဴဟာေ်မာကးပံဵပို့်ခငး့ - အတနး့အဆငး ံ    နိမးံက္်ခငး့ႏြငးံ ၾကာ့ဝငးပဵံပုိ့ေထာကးပဵမႈလုိအပးေနေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ 
4. စဵအမြတးထကး သိသိသာသာနိမးံက္်ခငး့/ အထူ့ၾကပးမတးပဵံပုိ့ ်ခငး့ - အတနး့အဆငးံထကး သိသိသာသာနိမးံက္ေန်ပီ့ အေရ့ေပၐ 

အထူ့ၾကပးမတးပဵံပုိ့ေပ့ရနးလိုအပးေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့  
 
သငးံကေလ့အတျကး ရမြတးဆိုငးရာအေသ့စိတးအခ္ကးအလကး မ္ာ့ သိရြိလိုပါက သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ စစးေဆ့ၾကညံးပါ။  
 

 
ယငး့ရမြတးမ္ာ့အာ့ မညးသုိ႔ အသုဵ့်ပဳမညးနညး့။ 

DIBELS ႏြငးံ IDEL အတုိငး့အတာမ္ာ့ဆုိငးရာ ေက္ာငး့သူ/ သာ့မ္ာ့၏ရမြတးမ္ာ့မြ အတနး့အဆငးံဆုိငးရာစာဖတးႏႈနး့အ တျကး ေက္ာငး့သူ/သာ့တစးဦ့သညး 
လမး့မြနးေရာကးရြိေန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေရာကးရြိမေန်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၍ ေက္ာငး့ႏြငးံစပး လ္ဥး့သညးံအခ္ကးအလကးကုိ ေပ့ပါသညး။ ေက္ာငး့မြ 
ေဆာငးရျကးတစးခုစီရြိရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မကုိကးညီ ေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ကုိ အလ္ငးအ်မနးချဲ် ခာ့ေဖားထုတး ႏုိငး်ပီ့ ထပးေဆာငး့အကူအညီမ္ာ့ ပံဵပို့ေပ့ႏုိငးသညး။ 
ဥပမာ - သငးံကေလ့သညး စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ မြနးမြနးကနးကနး ဖတးေသားလညး့ ေႏြ့ေကျ့ေနပါက ၎၏စာဖတးႏႈနး့ သုိ႔မဟုတး ေ်ပ်ပစးစျာဖတးရႈႏိုငးမႈတုိ့တကးလာရနးအတျကး 
ဆရာ/မမြ ထပးေဆာငး့ေလံက္ငးံႏိုငးေသာ ်ပနးလညးဖတးမြတးႏိုငးသညးံပုဵ်ပငးမ္ာ့ႏြငးံ စာပုိဒးမ္ာ့ကုိ ပံဵပို့ေပ့ႏုိငးပါသညး။ ဆရာ/မအေန်ဖငးံလညး့ ပညာသငးႏြစးအတျငး့ 
အ်ခာ့အဖတး စျမး့ရညးမ္ာ့တုိ့တကးလာေစရနး ထပးေဆာငး့အကူအညီမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ရရြိ/မရြိစစးေဆ့ရနးအတျကး တုိ့တကးမႈ ေစာငးံၾကညးံေရ့ရမြတးမ္ာ့ကုိ 
အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး။ ဆရာ/မမ္ာ့အေန်ဖငးံ စာသငးခနး့ရြိေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့အ တျကး ေန႔စဥးစာဖတး်ခငး့သငးခနး့စာမ္ာ့ မညးသို႔်ပငးဆငးရမညး ကုိဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး 
စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံသကးဆုိငးသညးံ ရမြတးမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးၾကညးံႏိုငးသညး။ 
 

 
ေနာကးထပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ လုိအပးပါသလာ့ 

သငးံကေလ့ပညာေရ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကးေပ့ရနး ကၽျႏးုပးတုိ႔မြ သငးံအာ့ တုိကးတျနး့လုိပါသညး။ သငးံကေလ့အာ့ အိမးတျငးအေထာကးအကူ်ပဳေပ့ႏုိးငးမညးံ 
နညး့လမး့မ္ာ့သိရြိလုိလြ္ငး်ဖစးေစ၊ မသနးစျမး့မႈအတျကး စစးေဆ့မႈဆိုငးရာ ေနရာထိုငးခငး့ မျမး့မဵ်ပငးဆငးေပ့မႈမ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈတုိ႔အေၾကာငး့ သိရြိလိုလြ္ငး်ဖစးေစ 
သငးံကေလ့ဆရာႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရနး မတဵု႔ဆုိငး့ပါႏြငးံ။ 
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အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ သငးံတျငး ေမ့ချနး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး စုိ့ရိမးစရာမ္ာ့ရြိပါက သငးံကေလ့ေက္ာငး့သုိ႔ တုိကးရိုကး ဆကးသျယးပါ သုိ႔မဟုတး (720)423-3054 
သုိ႔ေခၐဆုိ်ပီ့ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ဆုိငးရာ ဝနးေဆာငးမႈဌာနသုိ႔ ဆကးသျယးပါ။ 
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