မိ ဘများအတွ က် ACCESS 2.0 လမ်း�� န်တစ်ခု
(အဂ� လိ ပ်ဘာသာြဖင့ ် ဆက်သွယ်မ�၊ နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းတို ့ကို ြပည်နယ်အလို က် စစ်ေဆးြခင်း)

အချက်အလက်များ ေပး�ို င်ပါသည်။ အကဲ ြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့ ်ကေလး၏ပညာသင် တို းတက်မ�၏ သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုကို ေပးပါသည်။
စိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိ ဘ �ှ င့ ်ဆရာများအတွ က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့ ်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ�
ACCESS 2.0 ဆို သည်မှာအဘယ်နည်း။
�ှိ မ�ှိ�ှင့ ် ေကျာင်း�ပီ းသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွ က် ေကာင်းစွ ာ ြပင်ဆင်ထား�ို င်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွ င် �ှိ မ�ှိကို အလွ န် တန်ဖိုး�ှိေသာ အေြခအေနြပ
ACCESS 2.0 သည် လူ မ� ေရး�ှ င့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ဖွံ �့ ဖိ း တို းတက်ေရး (နားေထာင်ြခင်း၊ စာဖတ်��ြခင်း စာေရးသားြခင်း �ှ င့ ်
စကားေြပာြခင်းတို ့တွင်) ကို စစ်ေဆးေပးသည့် �ှ စ်စဥ် အကဲ ြဖတ်ြခင်းအ�ှ စ်ချုပ် ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပွဲ သည် ြပည်နယ်မှစစ်ေဆးရန်လိုအပ်သည့်
စိ စစ်ချက်ြဖစ်�ပီ း ဗဟို အစို းရ၏ အဂ� လိ ပ် ဘာသာေလ့လာသူ များအား ေစာင့်�ကည့်မ� လို အပ်ချက်ကို ြပည့်မှီပါသည်။ အားလု ံ းေသာ
အဂ� လိ ပ်ဘာသာေလ့လာသူ ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် K-12 အတန်းမှေကျာင်းသားများသည် ထို စာေမးပွဲ ကိုေြဖဆို ရပါမည်။
သင့ ်ကေလးသည် သူ ငယ်တန်းတွ င်�ှိေနပါက၊ သူ /သူ မ သည် စာ�ွက် �ှ င့်ခဲတံကို အသုံး�ပ၍ စာေမးပွဲ ေလးပို င်းလု ံ းကို ေြဖဆို ရပါမည်။
သင့ ်ကေလးသည် ၁-၁၂ တန်းအတွ င်းြဖစ်ပါက၊ စာေမးပွဲ ကို အွ န်လိုင်းြဖင့ ်ြဖစ်ေစ၊ စာ�ွက်ြဖင့ ်ြဖစ်ေစ အားလု ံ း စစ်ေဆးြခင်း၊ သို ့မဟုတ်
စာေရးသားြခင်းစာေမးပွဲ စာ�ွက်ေပ�စစ်ေဆး ေနသည့်အခါ အွ န်လိုင်းအသုံး�ပ�ို င်ပါသည်။ ၁၅-၁၆ ပညာသင်�ှစ်မတို င်မီတွင် ထို စာေမးပွဲ ကို
စာ�ွက်ြဖင့ ်သာ စစ်ေဆး�ို င်ပါသည်။ Denver အစို းရေကျာင်းများ သည် အွ န်လိုင်းစာေမးပွဲ စစ်ြခင်း သို ့ ကူ းေြပာင်းလ�က်�ှိပါသည်။
အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ေလ့လာသူ အြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ ၁-၁၂တန်း ေကျာင်းသားများ�ှ င့ ် သိ ြမင်ြခင်း ဆို င်ရာ ချ ို ့ယွ င်းချက်�ှိသူများသည် အြခား ELL
အတွ က် ACCESS တွ င် ပါဝင် စစ်ေဆးရမည်။ စာေမးပွဲ ကို စာ�ွက်ေပ�တွ င်အားလု ံ း စစ်ေဆးပါမည်။
စာ�ွက်သုံးစာေမးပွဲ သည် အတန်းအားလု ံ းမှ စာေရးသားြခင်း စိ စစ်ရန်လိုအပ်သည့်၊ ေကျာင်းသားများအား စိ စစ်ရန် အသုံး�ပ �ို င်ပါသည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။
စာေမးပွ ဲကာလ
စာေမးပွဲ ကာလအတွ င်းတွ င် သင့ ်ေကျာင်းသားများအား အချ ို ့ေန့များတွ င် စာေမးပွဲ စစ်�ိုင်�ပီ း အချ ို ့ေန့များတွ င် စာသင်�ိုင်ပါသည်။
ေကျာင်းသားများမှ တစ်ချိန်လုံးစာေမးပွဲ မေြဖရပါ။ သင့ ်ေကျာင်းသားအတွ က် စာေမးပွဲ ေန့ရက် အတိ အကျကို ၊ သင့ ်ကေလး၏ ဆရာထံ တွ င်
ဆက်သွယ် ေမးြမန်းပါ။
ဇန်နဝါရီ လ ၉ ရက် - ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၁၀ ရက်
ေကျာင်းသားများသည် ေယဘုယျအားြဖင့ ် စာေမးပွဲ အား ၂ နာရီ �ှ င့ ် ၄၅ မိ နစ် �ကာေြဖဆို ရပါမည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် ရမှ တ်များမည်ကဲ့သို ့ ရမည်နည်း။
မိ ဘများအတွ က်အမှတ်အစီ ရင်ခံစာကို ေမလတွ င် ေနအိ မ် သို ့ေပးပို ့ေပးမည်ြဖစ်�ပီ း သင့ ်ကေလး၏ စွ မ်းေဆာင်ရည် �ှ င့်ပတ်သက်ေသာ
အချက်အလက် အတိ အကျ ပါဝင်ပါမည်။ သင့ ်ကေလး၏အမှတ် စုစုေပါင်း ၈ ခု ကို သင်ရ�ှိပါမည်။ ထို အမှတ်ကို က�မ်းကျင်မ�အဆင့ ် ၆ ခုခွဲ ၍
အစီ ရင်ခံပါမည်၁ – စာရင်းသွ င်းြခင်း

၂ – စတင်ြခင်း

၃ – ဖွံ �့ ဖိ းြခင်း

၄ – �ကီ းထွ ားလာြခင်း

၅ – လို အပ်ချက်ြဖည့်ဆည်းြခင၆ - ေရာက်�ှိြခင်း

နားေထာင်ြခင်း၊ စာေရးသားြခင်း၊�ှ င့ ် စကားေြပာြခင်း တို ့အတွ က် အမှတ်သီးြခားစီ သင်ရ�ှိပါမည်။ ထို မှတဆင့်၊ ေအာက်ပါ
အစိ တ်အပို င်းအလို က် အမှတ်ကိုရ�ှိပါမည်•
•
•
•

�� တ်ေြပာဘာသာစကား- စကားေြပာြခင်း (၅၀%) �ှ င့ ် နားေထာင်ြခင်း (၅၀%) �ှ စ်ရပ်ေပါင်း
စာေပတတ်ေြမာက်ြခင်း- စာဖတ်��ြခင်း (၅၀%) �ှ င့် စာေရးသားြခင်း (၅၀%)
နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း- နားေထာင်ြခင်း (၃၀%) စာဖတ်��ြခင်း (၇၀%)
စုစုေပါင်းရမှတ်- နားေထာင်ြခင်း (၁၅%)၊ စကားေြပာြခင်း (၁၅%)၊ စာဖတ်��ြခင်း (၃၅%)၊ �ှ င့ ် စာေရးသားြခင်း (၃၅%)။

ဤရမှ တ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်း၏ အဂ� လိ ပ်ဘာသာက�မ်းကျင်မ�ကို ဆရာများအားအသိ ေပး�ို င် ရန် ACCESS 2.0 အမှတ်များကို အသုံး�ပပါမည်။
ေကျာင်းသားများအတွ က် အသင့်ေလျာ်ဆုံး သင်�ကားမ� ပုံစံ ကို သတ်မှတ်�ိုင်ရန်အတွ က် အေထာက်အကူ �ပပါသည်။ အဂ� လိ ပ်စာ
ေလ့လာသူ တစ်ဦးအား ပုံမှန်အဂ� လိ ပ်စာ သင်တန်းသို ့ ေနရာချထားေပး�ို င်ရန်အတွ က်လဲ ထို ရလဒ်များကို အသုံး�ပ ပါမည်။
ေကျာင်းသားများသည် အဂ� လိ ပ်ဘာသာရယူ မ� ဝန်ေဆာင်မ�အဖွဲ မ့ � ထွ က်�ိုင်ရန်အတွ က် �ခံ ငု ံ ေပးေသာ က�မ်းကျင်မ�အဆင့ ် ၅.၀ �ှ င့ ်အထက်�ှင့ ်
တကွ စာေပတတ်ေြမာက်မ�အမှတ် ၅.၀ �ှ င့်အထက်ရ�ှိရန် လို အပ်ပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

စာေမးပွဲ တွင်စစ်ေဆးေသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်းေသာ အချက်အလက်မျာရ�ှိရန်အတွ က်၊ WIDA
ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာhttps://www.wida.us/downloadLibrary.aspx သို ့ သွ ားေရာက်�ကည့်��၍ အဆင့ ်အတန်းသတ်မှတ်ချက်
ေခါင်းစဥ်ေအာက်မှ မိ သားစု အွ န်လိုင်းေဆွ းေ�ွးပွဲ များ ကို �ကည့်��ပါ။
က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကေလးအတွ က်
သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့် နည်းလမ်းများအတွ က်�ှင့် စမ်းသပ် ေနရာထို င်ခင်းရ�ှိရန် သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန် ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း
မေ�ှ ာင့်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။
အေထာက်အကူ �ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ှိေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွ ားေရာက်�ကည့်��ရန် တို က်တွန်း အပ်ပါသည်
§
§

နည်းပညာဆို င်ရာမိ ဘလမ်း�� န်
အဂ� လိ ပ်စာေလ့လာသူ များအတွ က် သတင်းအချက်အလက်

§

ေကာ်လိုရာဒို အစို းရ အရင်းအြမစ်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍သိ လိုသည်များ�ှ င့ ် ေမးခွ န်းများ �ှိပါက သင့ ် ကေလး၏ေကျာင်းအား တို က်�ု ိ က် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ သို ့မဟုတ်
မိ သားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံ ပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကို ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ို င်ပါသည်။

