
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 
 

DIBELS ႏငွ့္ IDEL 
အကျဲဖတ္စစေ္ဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ 
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘြဲ႔ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိမရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက ္
မ်ားကိုေပးသည္။ ဤအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတိုးတက္မႈကိ ုသက္ေသျပမႈရာတြင ္
အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

DIBELS သည္ အေျခခ ံကနဦးစာကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈမ်ား၏ ေျပာင္းလေဲနေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎သည ္
သူငယ္တန္းမွ ေျခာက္တန္းအထိ ကနဦးစာကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈ၌ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ တိုးတက္မႈကို အကျဲဖတရ္န္ 
ဖန္တီးထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္စုႏွင့္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကိုသံုးေသာ တစ္ဦးစီအတြက္ စီမံျပဳလုပ္ေပးသည့ ္အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ 
စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တုိင္းတာေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတြင ္အသံရင္းဆိုင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ အသံေလ့လာျခင္း၊ 
သြက္လက္စြာေျပာႏိုင္ျခင္းႏွင့ ္နားလည ္သေဘာေပါက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ အတန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ 
ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အခ်နိ္ေပၚတြင္ မတူည္၍ စစ္ေဆးျခငး္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ၾကသည္။ 
 

IDEL(သို႔) Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura သည္ စပိန္ဘာသာကို ဖတ္တတ္ရန္သင္ယူေသာ ကေလးမ်ား၏ 
အေျခခံကနဦး စာကၽြမ္းက်င ္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ပံုသြင္းေပးေသာ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္း အစဥ္တန္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို IDEL တိုင္းတာမႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ား အကၡရာစဥ္ ဘာသာစကားမ်ားကို ဖတ္တတ္ရန္ မည္သို႔သင္ယူရမည္ကို 
တူညီေသာ သုေတသန အေျခခ ံအေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံၾကေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ DIBELS ၏ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္တစ္ခု 
မဟုတ္ပါ။ IDEL သည္ စပိန္ဘာသာစကား၏ စကားသံေလ့လာမႈပညာ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊ ဝါက်အထားအသို အပါအဝင ္ဘာသာစကား 
တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ ထိုတိုင္းတာမႈမ်ားသည္ စံခ်ိနစ္ံညႊန္းကိုက္သည္၊ တိုေတာင္းသည္၊ ယင္းကို 
တစ္ဦးစီအတြက္ စီမံလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၿပီး ကနဦးစပိန္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈမ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ IDEL သည္  စကားသံေလ့လာမႈ သိနားလည္မႈ၊ အကၡရာနယိာမ၊ တိက်မႈႏွင့္ စာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ 
သြက္လက္စြာေျပာႏုိင္မႈ၊ ေဝါဟာရႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတို႔ အပါအဝင္ စာဖတ္စတြင ္အဓိကပါဝငေ္သာ အရာမ်ားအားလံုးတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ုတိုင္းတာသည္။ IDEL သည္ စာလံုးအမည္တတ္ သြက္လက္ျခင္းကိ ုထပ္တိုး အႏၱရာယ္ အခ်က္ျပမႈ တစခ္ုအေနႏွင့ ္
အကျဲဖတ္စစ္ေဆးသည္။ 
 

DIBELS ႏွင့္ IDEL ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ Colorado READ ဥပေဒအတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ အကျဲဖတ္ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖစၿ္ပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ႏိုင္မႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာျခင္းႏွင့္၊ စာဖတ္ျခင္းအားနည္းမႈမ်ားႏွင့ ္
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ခြဲျခားႏိုင္မႈအတြက ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ DIBELS ႏွင့္ IDEL ၏အေၾကာင္းရင္းရွာေသာ 
ေဒတာမ်ားကိ ုစာဖတ္ရာတြင္ အတန္းအဆင့္၏ ေအာက္သိသိသာသာ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဦးတည္ခ်ကပ္ါ 
စာဖတ္ျခင္း ၾကားဝင္အစအီစဥမ္်ား (READ အစီအစဥမ္်ား) ကိုဖန္တီးရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

Colorado READ ဥပေဒအရ K-၃ တန္းမ်ားတြင္ရွ ိေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ျပည္နယ္ဘုတ္အဖြဲ႕ အတည္ျပဳထားေသာ ယာယီ 
စာဖတ္အကျဲဖတ္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖင့္ အခ်ိဳ႕စစ္ေဆးေသာ ဝင္းဒိုးမ်ားအတြင္းတြင ္စစ္ေဆးရမည္။ ထို READ ဥပေဒ စစ္ေဆးေသာ 
ဝင္းဒိုးမ်ားကို ေဆာင္းဦး၊ ႏွစ္လည္၊ ႏွင့္ ေႏြဦးတြင ္ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ထားရွိသည္။ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ ေဆာင္းဦး အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းကို ၿပီးေျမာက္ရန ္ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ထပ္တိုးရရိွသည္။ ျပည္နယ္ဥပဒအရ သူငယ္တန္းမွ 
တတိယတန္းအထ ိအနည္းဆံုးတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ေအာက္ အမွတ္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္း အဆင့္ကို 
မွန္ကန္ေၾကာင္း စစေ္ဆးရန္ ထပ္တိုးအကျဲဖတ္ စစ္ေဆးျခငး္ တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုလိုအပ္လိမ့္မည္။  
 
 
 
 

READ ဥပေဒ စမး္သပေ္သာ ဝငး္ဒိးုမ်ား -  



 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား  ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း – ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္း ေဆာင္းဦး 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ – ေဖေဖၚဝါရီလ အလယ္ ႏွစ္လည္ 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ေမလ ေႏြဦး 

 
ေက်ာင္းေပၚလိုက္၍ စစ္ေဆးသည့္ရက္မ်ား ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစေ္ဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ေက်ာင္းသား 
ဆရာႏွင့္ ေမးျမန္းပါ။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   

DIBELS ႏွင့္ IDEL သည္ READ ဥပေဒ စမ္းသပ္ေသာ ဝင္းဒိုးသံုးခု (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 
အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္မႈ ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္သည္ - 
 

1. စံထက္ပို၍ – ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္ ပို၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္  
2. စံ၌ရွိ – ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္အတိုင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္ 
3. စံေအာက္ရွိ/ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာငရ္န္ – ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္နိမ့္၍ စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္ၾကၿပီး 

ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပသ္ည္။ 
4. စံေအာက္အလြန္နိမ့/္အျပင္းအထန ္– ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္ သိသိသာသာနိမ့္၍ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး 

အေရးတႀကီး အျပင္းအထန္ ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္။  
 

သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ တိက်ေသာအမွတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက သင့က္ေလး၏ ဆရာထ ံေမးျမန္းပါ။  
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလ?ဲ 

DIBELS ႏွင့္ IDEL တိုင္းတားမႈမ်ား တြင္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အမွတ္မ်ားသည္ ထိုေက်ာင္းသား အတန္းအဆင့္လိုက္ 
စာဖတ္ရာတြင ္ေအာင္ျမငမ္ႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္မေရာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသို႔အသိေပးသည္။ 
 ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည ္တိုင္းတားမႈတစ္ခုစီ၏ ပန္းတိုင္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး 
ထပ္တိုးအကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ စာလံုးမ်ားကို တိက်စြာဖတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေႏွးေကြးေနပါက 
ဆရာသည ္သူ (သို႔) သူမ၏စာဖတ္ႏႈန္း (သို႔) သြက္လက္စြာမႈကို တိုးတက္ေစရန ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို ျပနဖ္တ္သည့္ 
အပိုေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။ ဆရာသည္ သင့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းႏွစ္အတြင္း၌ အျခားစာဖတ ္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ အပိုအကူအညီ ရရွိေစရန္ တိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ အမွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 
ဆရာမ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္စာဖတ ္သင္ခန္းစာမ်ား မည္သို႔ျပင္ဆငရ္မညက္ို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္ 
အတန္းတစ္တန္းရွ ိေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ တိုင္းတာမႈမ်ားရွိ အမွတ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝင္ရန္တိုက္တြန္းသည္။ သင့က္ေလးကို အိမ္တြင္ကူညီရန္ ႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္ 
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ရႏုိင္မႈရန္ နညး္လမ္းမ်ားအတြက္ သင့က္ေလး၏ ဆရာကိုဆက္သြယ္ရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့ ္
 

ေနာကထ္ပ ္အခ်ကအ္လကမ္်ား - အကျဲဖတစ္စေ္ဆးျခငး္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ပါ - 

• assessments.dpsk12.orgs 
 

 

အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထံတြင္ေမးခြန္း (သို႔) ပူပနစ္ရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကိ ုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ (သို႔) 
မိသားစ ုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ေခၚဆိုပါ။ 
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