
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 

I-READY စာဖတ္ျခငး္ 

အကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈမ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏွင့ ္ဆရာမ်ားကုိ ေက်ာငး္သားမ်ား ၂၁ ရာစအုတြက္ 
အတန္းအဆင့္စခံ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားကုိ တတ္ကၽြမ္းမႈရွိမရွႏွိင့္ ဘဲြ႔ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွမိရွ ိစေသာတနဖ္ိုးရွေိသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိေပးသည။္ ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည ္သင့္ကေလး၏ပညာေရးတုိးတက္မႈကုိ သက္ေသျပမႈရာတြင ္
အတုိင္းအတာတစ္ခကုို ေပးရန္ရညရ္ြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

i-Ready စာဖတ္ျခင္းသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့ ္ကြနျ္ပဴတာျဖင့ ္အေၾကာင္းရငး္ရွာေသာ အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္း 
တစခ္ုျဖစ၍္ ေက်ာင္းသား၏ စာဖတ္ကၽြမ္းက်ငမ္ႈအတြက္ စတ္ိႀကိဳက္ဖန္တီးထားေသာ အကဲျဖတ္မႈကုိ ေပးႏုိင္ၿပးီ ေက်ာင္းသား၏ 
ေရရညွ္ႀကီးထြားမႈႏွင့္ စြမး္ေဆာငမ္ႈ လမး္ေၾကာငး္ကုိ သိရွႏုိိငသ္ည္။ ေက်ာင္းသား၏ တံု႔ျပနခ္်က္ပံုစေံပၚတြင ္မူတည္၍ 
လုိက္ေလ်ာညေီထြ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္အေလ်ာက္ i-Ready စာဖတ္ျခင္းသည ္ကန္႔သတ္ထားသည့ ္စစ္ေဆးမႈအရာမ်ားမ ွ
အခ်က္အလက္ ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ရရွိသည္၊ ၎သည ္K-၈ စာဖတ္ျခငး္၌ အဓိကေနရာမ်ားတြင ္ေက်ာငး္သားမ်ား၏ စြမး္အားႏွင့ ္
လုိအပခ္်က္မ်ားကုိ တိက်စြာ ေထာက္ျပႏုိင္သည့္ အကဲျဖတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည။္  
 

ျပညန္ယ္ဘုတ္အဖဲြ႕သည ္i-Ready စာဖတ္ျခင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ျခငး္ေအာငျ္မငမ္ႈ အဆင့္မ်ားကုိ 
တုိင္းတာျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္အားနည္းမႈကုိ စစိစ္ျခင္း၊ ေနာက္ထပစ္ိနေ္ခၚမႈႏွင့ ္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
ခြဲျခားႏုိငမ္ႈမ်ားအတြက္ စးူစိုက္မႈ/အခြင့္အလမး္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုပေ္ပးသည့ ္အကဲျဖတ္ စစေ္ဆးျခင္းတစခ္ ုအေနႏွင့္ 
အတည္ျပဳၿပးီျဖစ္သည္။ Colorado READ ဥပေဒႏွင့ ္ကုိက္ညီေစလွ်က္ i-Ready စာဖတ္ျခငး္၏ အေၾကာင္းရင္းရွာေသာ ေဒတာကုိ 
စာဖတ္ရာတြင ္အတနး္အဆင့္၏ ေအာက္သိသိသာသာ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာငး္သားမ်ားအတြက္ ဦးတညခ္်က္ပါ 
စာဖတ္ျခင္းၾကားဝင ္အစီအစဥ္မ်ား (READ အစအီစဥမ္်ား) ဖနတီ္းရာတြငႏ္ွင့ ္ပံုမွနအ္ဓိကျပညန္ယ္ 
စံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္မႈကုိ တုိငး္တာရာတြင ္အသုံးျပဳႏုိင္သည။္ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

Colorado READ ဥပေဒအရ K-၃ တနး္မ်ားတြင္ရွ ိေက်ာင္းသားအားလုံးသည ္ျပညန္ယ္ဘုတ္အဖဲြ႕ အတည္ျပဳထားေသာ ယာယီ 
စာဖတ္အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈတစခ္ုျဖင့ ္အခ်ိဳ႕စစ္ေဆးေသာ ဝငး္ဒုိးမ်ားအတြင္းတြင ္စစေ္ဆးရမည္။ ထုိ READ ဥပေဒ စစေ္ဆးေသာ 
ဝငး္ဒုိးမ်ားကုိ ေဆာင္းဦး၊ ႏစွလ္ည္၊ ႏငွ့ ္ေႏြဦးတြင ္ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ထားရွိသည္။ သူငယ္တန္းေက်ာငး္သားမ်ားသည ္
သူတုိ႔၏ ေဆာင္းဦး အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္းကုိ ၿပီးေျမာက္ရန ္ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ထပ္တုိးရရိွသည္။ ျပညန္ယ္ဥပဒအရ သူငယ္တန္းမ ွ
တတိယတန္းအထိ အနညး္ဆုံးတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ေအာက္ အမွတ္ရရွေိသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္စာဖတ္ျခငး္ အဆင့္ကုိ 
မွနက္နေ္ၾကာင္း စစေ္ဆးရန ္ထပ္တုိးအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း တစ္ခ ု(သုိ႔) ႏစွ္ခလုိုအပ္လိမ့္မည။္  
 

READ ဥပေဒ စမး္သပေ္သာ ဝငး္ဒိးုမ်ား -  
 

K – ၁၂ အတန္းမ်ား  ၾသဂုတ္လကုနပ္ိငု္း – ေအာက္တုိဘာလကုနပ္ိုငး္  ေဆာင္းဦး 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ဒီဇငဘ္ာ – ေဖေဖၚဝါရီလ အလယ္ ႏွစလ္ည ္
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ေမလ ေႏြဦး 

 

ေက်ာင္းေပၚလုိက္၍ စစ္ေဆးသည့္ရက္မ်ား ေျပာငး္လဲႏုိငသ္ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစေ္ဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇးူျပဳ၍ 
သင့္ေက်ာင္းသား ဆရာႏွင့္ ေမးျမနး္ပါ။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   



i-Ready စာဖတ္ျခင္းသည္ အဓိကအမွတ္ ႏစွမ္်ိဳးေပးသည ္- 
• i-Ready ၏ၿခံဳငံုစေကးအမွတ္သည္ စာဖတ္ျခငး္ အရာမ်ားအားလုံး (အေျခခံကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ား၊ ေဝါဟာရ၊ ႏွင့ ္နားလညမ္ႈ) 

အတြက္ အေၾကာငး္ရငး္ရာွေသာ အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္း ေပၚတြငအ္ေျခခ၍ံ ေက်ာငး္သား၏ ၿခံဳငံုစာဖတ္ႏိငု္မႈကုိ 
ခန္႔မနွ္းေပးသည။္ စေကးအမတ္ွမ်ားသည ္ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစေ္သာ အတုိင္းအတာတစခ္ု၌ ၁၀၀ – ၈၀၀ ရွိၿပီး၎သည္ 
ပညာေပးသူမ်ားကုိ ေက်ာငး္သား၏ စြမ္းေဆာငမ္ႈအား ႏိႈငး္ယွဥႏ္ိုငေ္စျခင္းႏငွ့ ္အတနး္အဆင့္မ်ားႏွင့ ္
သင္ယူသည့္ေနရာမ်ား၌ ႀကီးထြားမႈကုိ တုိငး္တာႏုိင္ေစသည္  

• ျခံဳငံုေနရာခ်ထားမႈ အဆင့ ္- ၎သည ္အတနး္အဆင့ ္ေနရာခ်ထားမႈ ဇယားကုိ သုံးၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အေၾကာငး္ရငး္ရာွေသာ အကဲျဖတ္ စစေ္ဆးျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခ၍ံ ေက်ာငး္သားတစေ္ယာက္၏ 
အစီအစဥအ္တုိင္းျဖစေ္သာ အဆင့္အတြင္း၌ ျခံဳငံုစြမ္းရညကုိ္ ဆုံးျဖတ္ေပးသည။္ ျဖစႏ္ိငုေ္သာ ေနရာခ်ထားမႈ 
အဆင့္မ်ားမွာ - 

အဆင့္ထက္ျမင့ ္ |  အဆင့္၌ရွိ  |  အဆင့္သုိ႔ခ်ဥး္ကပ္  |  တုိးတက္မႈလုိအပ ္
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလ?ဲ 

i-Ready စာဖတ္ျခင္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခငး္သည ္ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းရနႏ္ငွ့ ္သူတုိ႔၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
မြမး္မံျပင္ဆင္ရန ္တန္ဖိးုရွိေသာ ေဒတာအခ်က္မ်ားကုိ ေပးသည္။ i-Ready အမတ္ွမ်ားကုိ သင့္ကေလး စာဖတ္ေနသည့ ္
အဆင့္ကုိ ေဖာ္ထုပေ္ပးျခငး္၊ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းအားႏွင့ ္ဟာကြက္မ်ားကုိလုိက္၍ စာဖတ္ပန္းတုိငမ္်ား 
သတ္မတ္ွျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႀကီးထြားမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အတြက္ 
တစဦ္းစအီတြက္ ျပဳလုပေ္ပးေသာ ေနာက္လုပရ္မည့္အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခငး္၊ တစဦ္းစအီတြက္ ျပဳလုပေ္ပးေသာ စာဖတ္ျခငး္၌ 
ၾကားဝငမ္ႈမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ ႏွင့ ္သင့္ကေလး စာဖတ္ရာတြင ္ထပတုိ္းပံ့ပိးုမႈ လုိမလုိကုိ ဆုံးျဖတ္ျခငး္တုိ႔တြင ္အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္။ 
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပတုိ္႔သည ္သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝငရ္နတုိ္က္တြန္းသည။္ သင့္ကေလးကုိ အမိ္တြင္ကူညရီန ္ႏငွ့ ္
စစေ္ဆးသည့ ္ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ရႏုိငမ္ႈရန ္နည္းလမး္မ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ ဆရာကုိဆက္သြယ္ရန ္ဝနမ္ေလးပါႏွင့ ္
 

ေနာက္ထပ ္အခ်က္အလက္မ်ား - အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခငး္မ်ား 
ဝငေ္ရာက္ပါ - 

• assessments.dpsk12.orgs 
 

 

အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထံတြင္ေမးခြန္း (သုိ႔) ပပူနစ္ရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကုိ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ 
(သုိ႔) မိသားစ ုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သုိ႔ေခၚဆုိပါ။ 
 

 

?  
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