
 

 

 

အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ မိဘမ္ာ့အတျကးလမး့ညႊနး 
ဿွှ၈-ှ၉ ပညာသငးႏြစး 

I-READY အဖတး စစးေဆ့မႈ 

ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့သညး အတနး့အဆငးံႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့တျငးရြိရမညးံ ဗဟုသုတႏြငးံ အတတးပညာစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ ေအာငး်မငးႏြဵ႔စပးမႈရြိမရြိ 
ေသားလညး့ေကာငး့၊ ဿှ ရာစုအတျကး ်ပငးဆငးထာ့်ပီ့်ဖစး၍ အထကးတနး့ေက္ာငး့ေအာငး်မငးရနး လမး့ေၾကာငး့ေပၐတျငးေရာကးရြိေနမႈရြိမရြိတုိ႔ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့၊ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ဆရာဆရာမမ္ာ့ကုိ တနးဖို့ရြိသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိေစပါသညး။ ယငး့ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈရလဒးမ္ာ့်ဖငးံ 
သငးံကေလ့၏ ပညာေရ့ပုိငး့တုိ့တကးမႈရြိမရြိကုိ သိသာေစမညးံ သကးေသခဵကုိယးထညးတစးခုအာ့ တုိငး့တာရနး ရညးရျယးသညး။ 
 

 
ဤအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈဆိုသညးမြာ အဘယးနညး့။ 

i-Ready စာဖတး်ခငး့သညး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏ စာဖတး်ခငး့ စျမး့ရညးကို သီ့သနး႔စစးေဆ့အကဲ်ဖတးရနးႏြငံး အခ္ိနးႏြငံးအလုိကး ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ တို့တကးမႈႏြငံး 
စျမး့ေဆာငးရညးတို႔ကို ေ်ခရာခဵႏုိငးေစမညးံ ကျနးပ္ဴတာသဵု့ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈ တစးခု်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့၏ တု႔ဵ်ပနးမႈ ပဵုစဵေပၐ အေ်ခခဵ၍ 
အလုိကးသငံးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့်ဖငံး i-Ready အဖတးစစးေဆ့မႈသညး ကနး႔သတးထာ့ေသာ စစးေဆ့မႈအမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့မြ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့စျာကုိ ရရြိႏုိငးသညး။ 
၎သညး သူငယးတနး့မြ ၈ တနး့အထိ ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြတစးဆငံး စာဖတး်ခငး့ဆိုးငးရာ အာ့သာခ္ကးႏြငံး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကို 
တိတိက္က္ ေထာကး်ပေပ့ႏိုငးပါသညး။  
 

်ပညးနယး ဘုတးအဖျ႔ဲသညး i-Ready အဖတးစစးေဆ့မႈအာ့ ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ ေအာငး်မငးမႈ အတိုငး့အတာကုိ သိရြိရနး၊ စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ 
ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးကုိ စစးေဆ့ရနး၊ အ်ခာ့စိနးေခၐမႈမ္ာ့အတျကး အေလ့ေပ့ရမညံးအခ္ကးမ္ာ့/ အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ သိရြိေစရနးႏြငံး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ချဲ် ခာ့သိရြိႏုိငးေစမညံး 
စစးေဆ့မႈအ်ဖစး အတညး်ပဳေပ့်ပီ့်ဖစးသညး။ ကိုလုိရာဒို်ပညးနယး စာဖတးႏႈနး့ဆိုငးရာ အကးဥပေဒအရ စာဖတး်ခငး့တျငး အတနး့အဆငံးေအာကး သိသာစျာ နိမးံက္ေနေသာ 
ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ရညးရျယးသတးမြတးထာ့ေသာ စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ ၾကာ့်ဖတးစီမဵခ္ကးမ္ာ့ (စာဖတး်ခငး့ စီမဵခ္ကးမ္ာ့) ဖနးတီ့ေပ့ရနးႏြငံး 
ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ ်ပညးနယးမြသတးမြတးထာ့ေသာ အဓိကဘဵုစဵႏႈနး့မ္ာ့အေပၐ နာ့လညး်ခငး့ကုိ တိုငး့တာရနးအတျကး အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး။ 
 

 
ကၽျႏုးပး၏ကေလ့အာ့ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး စစးေဆ့မႈ်ပဳမညးနညး့။ 

ကိုလုိရာဒုိ်ပညးနယး စာဖတးႏႈနး့ဆိုငးရာ အကးဥပေဒအရ သူငယးတနး့မြ ၀ တနး့အထိ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့သညး သတးမြတးထာ့ေသာ စစးေဆ့မညံးအခ္ိနးမ္ာ့တျငး 
်ပညးနယးဘုတးအဖျ႔ဲမြ အတညး်ပဳထာ့ေသာ ၾကာ့်ဖတးအဖတး စစးေဆ့မႈကုိ ေ်ဖဆိုရနးလုိသညး။ စာဖတးႏႈနး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒအရ စစးေဆ့မႈကာလသညး ေဆာငး့ဦ့ရာသီ၊ 
ႏြစးလယးႏြငံး ေႏျဦ့ရာသီတုိ႔တျငး ရကးသတၱပတး ေ်ခာကးပတးၾကာမညး်ဖစးသညး။ သူငယးတနး့ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး မိမိတို႔၏ ေဆာငး့ဦ့ရာသီ စစးေဆ့မႈကုိ 
ေ်ဖဆိုရနး ်ပကၡဒိနး ရကး ၀ွ အပုိေဆာငး့ ရရြိမညး်ဖစးသညး။ အနညး့ဆုဵ့အမြတးသတးမြတးခ္ကးေအာကးေရာကးေနေသာ မူလတနး့မြ ၀ တနး့ထိ 
ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့သညး ၁ငး့၏စာဖတးႏႈနး့အဆငးံအာ့ သိရြိရနးအတျကး ်ပညးနယးဥပေဒအရ အပုိေဆာငး့စစးေဆ့မႈတစးခုမြ ႏြစးခုထိ လုိအပးႏုိငးသညး။  
 

စာဖတးႏႈနး့ဆိုငးရာ အကးဥပေဒ စစးေဆ့မႈကာလ-  
 

          - ှဿ တနး့  ၾသဂုတးေႏြာငး့ပိုငး့-         ဘာလေႏြာငး့ပိုငး့ ေဆာငး့ဦ့ရာသီ 
သူငယးတနး့ - ှဿ တနး့ ဒီဇငးဘာလ- ေဖေဖားဝါရီလလယး ႏြစးဝကး 
သူငယးတနး့ - ှဿ တနး့ ဧ်ပီလ- ေမလလယး ေႏျဦ့ရာသီ 

 

စစးေဆ့မညးံေန႔ရကးမ္ာ့သညး ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ခ္ငး့စီအလုိကး ေ်ပာငး့လဲႏိုငးသညး။ သငးံကေလ့အတျကး စစးေဆ့မညးံေန႔ရကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အေသ့စိတးသိရြိေစရနး 
သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ ဆကးသျယးပါ။  
 

 
ကၽျႏုးပးကေလ့မြ မညးသညးံ ရမြတး(မ္ာ့)ကုိ ရရြိမညးနညး့။   

i-Ready အဖတးစစးေဆ့မႈတျငး အဓိက ရမြတးႏြစးခု ရြိသညး- 
 i-Ready စုစုေပါငး့ရမြတးသညး အဖတးဆိုငးရာ အေ်ခခဵအခ္ကးအာ့လဵု့ (အေ်ခခဵအရညးအေသျ့၊ ေဝါဟာရႏြငံး နာ့လညးမႈ) အတျကး စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈေပၐတျငး 

အေ်ခခဵသညးံ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ စုစုေပါငး့အဖတးစျမး့ရညးႏြငံး နီ့စပးသညး။ ေ်ဖဆိုခ္ိနးတစးခုတျငး ရမြတးအတုိငး့အတာ်ဖစးေသာ ှွွ-၈ွွ အတျငး့ရြိႏိုငး်ပီ့ 
ဆရာ/မမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးကုိ ႏႈိငး့ယြဥးၾကညးံေစႏိုငး်ပီ့ အတနး့အာ့လဵု့ႏြငံး အဓိကအခ္ကးအာ့လဵု့တို႔ရြိ တို့တကးမႈကုိ 
တုိငး့တာေစႏိုငးသညး။  

 ်ခဳဵငုဵသတးမြတးခ္ကးအဆငး-ံ ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈ ရလဒးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵထာ့သညးံ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ ႏြစးအလုိကးအတနး့တစးခုအတျငး့ရြိ 
စုစုေပါငး့ စျမး့ရညးတစးခုကုိ ဆဵု့်ဖတးရနး အတနး့အဆငံး သတးမြတးခ္ကး ဇယာ့ကို အသဵု့်ပဳပါသညး။ ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ သတးမြတးခ္ကးအဆငံး ေလ့ခုမြာ- 
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ယငး့ရမြတးမ္ာ့အာ့ မညးသုိ႔ အသုဵ့်ပဳမညးနညး့။ 

i-Ready စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ စစးေဆ့မႈသညး ဆရာ/ဆရာမမ္ာ့အတျကး လမး့ညႊနးရနးႏြငံး ၎တို႔၏ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပငးဆငးရနးအတျကး အဖုိ့တနးေသာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိေစပါသညး။ သငံးကေလ့၏ စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာအဆငံးကို သိရြိေဖားထုတးႏုိငးရနး၊ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ အာ့သာခ္ကး၊ အာ့နညး့ခ္ကးတုိ႔ႏြငံးအညီ 
စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးႏိုငးရနး၊ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ တို့တကးမႈကို ေစာငံးၾကညံးရနး၊ တစးဦ့စီအလုိကး စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာ ၾကာ့ဝငးကူညီေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို 
ဖနးတီ့ေပ့ရနးႏြငံး သငးံကေလ့သညး စာဖတး်ခငး့အတျကး အ်ခာ့အပုိေဆာငး့ ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ လိုအပးမႈရြိမရြိကို ဆဵု့်ဖတးႏုိငးရနး i-Ready ရမြတးမ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး။ 
 

 
ေနာကးထပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ လုိအပးပါသလာ့ 

သငးံကေလ့ပညာေရ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကးေပ့ရနး ကၽျႏးုပးတုိ႔မြ သငးံအာ့ တုိကးတျနး့လုိပါသညး။ သငးံကေလ့အာ့ အိမးတျငးအေထာကးအကူ်ပဳေပ့ႏုိးငးမညးံ 
နညး့လမး့မ္ာ့သိရြိလုိလြ္ငး်ဖစးေစ၊ မသနးစျမး့မႈအတျကး စစးေဆ့မႈဆိုငးရာ ေနရာထိုငးခငး့ မျမး့မဵ်ပငးဆငးေပ့မႈမ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈတုိ႔အေၾကာငး့ သိရြိလိုလြ္ငး်ဖစးေစ 
သငးံကေလ့ဆရာႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရနး မတဵု႔ဆုိငး့ပါႏြငးံ။ 
 
ေနာကးထပးအခ္ကးလကးမ္ာ့- စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့ 
ၾကညံးရႈရနး- 

 assessments.dpsk12.org 
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