
ACCESS 2.0 သည် လူမ�ေရး�ှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဂ� လိပ်ဘာသာ ဖံွ�့ဖိး တုိးတက်ေရး (နားေထာင်ြခင်း၊ စာဖတ်��ြခင်း စာေရးသားြခင်း �ှင့် 
စကားေြပာြခင်းတ့ုိတွင်) ကုိ စစ်ေဆးေပးသည့် �ှစ်စဥ် အကဲြဖတ်ြခင်းအ�ှစ်ချုပ် ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပဲွသည် ြပည်နယ်မှစစ်ေဆးရန်လုိအပ်သည့် 
စိစစ်ချက်ြဖစ်�ပီး ဗဟုိအစုိးရ၏ အဂ� လိပ် ဘာသာေလ့လာသူများအား ေစာင့်�ကည့်မ� လုိအပ်ချက်ကုိ ြပည့်မီှပါသည်။ အားလံုးေသာ 
အဂ� လိပ်ဘာသာေလ့လာသူဟု သတ်မှတ်ထားသည့် K-12 အတန်းမှေကျာင်းသားများသည် ထုိစာေမးပဲွကုိေြဖဆုိရပါမည်။  

သင့်ကေလးသည် သူငယ်တန်းတွင်�ိှေနပါက၊ သူ/သူမ သည် စာ�ွက် �ှင့်ခဲတံကုိ အသံုး�ပ၍ စာေမးပဲွ ေလးပုိင်းလံုးကုိေြဖဆုိ ရပါမည်။  
သင့်ကေလးသည် ၁-၁၂ တန်းအတွင်းြဖစ်ပါက၊ စာေမးပဲွကုိ အွန်လုိင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာ�ွက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ အားလံုး စစ်ေဆးြခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် 
စာေရးသားြခင်းစာေမးပဲွ စာ�ွက်ေပ�စစ်ေဆး ေနသည့်အခါ အွန်လုိင်းအသံုး�ပ�ုိင်ပါသည်။  ၁၅-၁၆ ပညာသင်�ှစ်မတုိင်မီတွင် ထုိစာေမးပဲွကုိ 
စာ�ွက်ြဖင့်သာ စစ်ေဆး�ုိင်ပါသည်။ Denver အစုိးရေကျာင်းများ သည် အွန်လုိင်းစာေမးပဲွစစ်ြခင်း သ့ုိ ကူးေြပာင်းလ�က်�ိှပါသည်။  

 အဂ� လိပ်ဘာသာ ေလ့လာသူအြဖစ်သတ်မှတ်ေသာ ၁-၁၂တန်း ေကျာင်းသားများ�ှင့် သိြမင်ြခင်း ဆုိင်ရာ ချ ိုယွ့င်းချက်�ိှသူများသည် အြခား ELL 
အတွက် ACCESS တွင် ပါဝင် စစ်ေဆးရမည်။  စာေမးပဲွကုိ စာ�ွက်ေပ�တွင်အားလံုး စစ်ေဆးပါမည်။  

စာ�ွက်သံုးစာေမးပဲွသည် အတန်းအားလံုးမှ စာေရးသားြခင်း စိစစ်ရန်လုိအပ်သည့်၊ ေကျာင်းသားများအား စိစစ်ရန် အသံုး�ပ �ုိင်ပါသည်။ 

စာေမးပဲွကာလ 
စာေမးပဲွကာလအတွင်းတွင် သင့်ေကျာင်းသားများအား အချ ိုေ့နမ့ျားတွင် စာေမးပဲွစစ်�ုိင်�ပီး အချ ိုေ့နမ့ျားတွင် စာသင်�ုိင်ပါသည်။ 
ေကျာင်းသားများမှ တစ်ချနိ်လံုးစာေမးပဲွမေြဖရပါ။ သင့်ေကျာင်းသားအတွက် စာေမးပဲွေနရ့က် အတိအကျကုိ၊ သင့်ကေလး၏ ဆရာထံတွင် 
ဆက်သွယ် ေမးြမန်းပါ။   

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက် - ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက် 
ေကျာင်းသားများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် စာေမးပဲွအား ၂ နာရီ �ှင့် ၄၅ မိနစ် �ကာေြဖဆုိရပါမည်။ 

 မိဘများအတွက်အမှတ်အစီရင်ခံစာကုိ ေမလတွင် ေနအိမ် သ့ုိေပးပ့ုိေပးမည်ြဖစ်�ပီး သင့်ကေလး၏ စွမ်းေဆာင်ရည် �ှင့်ပတ်သက်ေသာ 
အချက်အလက် အတိအကျ ပါဝင်ပါမည်။  သင့်ကေလး၏အမှတ် စုစုေပါင်း ၈ ခု ကုိသင်ရ�ိှပါမည်။  ထုိအမှတ်ကုိ က�မ်းကျင်မ�အဆင့် ၆ ခုခဲွ၍ 
အစီရင်ခံပါမည်- 

၁ – စာရင်းသွင်းြခင်း ၂ – စတင်ြခင်း ၃ – ဖံွ�့ဖိးြခင်း ၄ – �ကီးထွားလာြခင်း ၅ – လုိအပ်ချက်ြဖည့်ဆည်းြခင၆ - ေရာက်�ိှြခင်း 

စိစစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ �ှင့်ဆရာများအတွက် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့်သ့ုိ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� 
�ိှ မ�ိှ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွက် ေကာင်းစွာ ြပင်ဆင်ထား�ုိင်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွင် �ိှ မ�ိှကုိ အလွန် တန်ဖုိး�ိှေသာ အေြခအေနြပ 

အချက်အလက်များ ေပး�ုိင်ပါသည်။   အကဲြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့်ကေလး၏ပညာသင် တုိးတက်မ�၏ သက်ေသအတုိင်းအတာတစ်ခုကုိေပးပါသည်။ 

   က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။  

   မိဘများအတွက် ACCESS 2.0 လမ်း��န်တစ်ခု
(အဂ� လိပ်ဘာသာြဖင့် ဆက်သွယ်မ�၊ နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းတ့ုိကုိ ြပည်နယ်အလုိက် စစ်ေဆးြခင်း) 

   က��ုိပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်က့ဲသုိ ့ရမည်နည်း။   

         ACCESS 2.0 ဆုိသည်မှာအဘယ်နည်း။   



နားေထာင်ြခင်း၊ စာေရးသားြခင်း၊�ှင့် စကားေြပာြခင်း တ့ုိအတွက် အမှတ်သီးြခားစီ သင်ရ�ိှပါမည်။ ထုိမှတဆင့်၊ ေအာက်ပါ 
အစိတ်အပုိင်းအလုိက် အမှတ်ကုိရ�ိှပါမည်- 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်း၏ အဂ� လိပ်ဘာသာက�မ်းကျင်မ�ကုိ ဆရာများအားအသိေပး�ုိင် ရန် ACCESS 2.0 အမှတ်များကုိ အသံုး�ပပါမည်။  
ေကျာင်းသားများအတွက် အသင့်ေလျာ်ဆံုး သင်�ကားမ� ပံုစံကုိ သတ်မှတ်�ုိင်ရန်အတွက် အေထာက်အကူ�ပပါသည်။ အဂ� လိပ်စာ 
ေလ့လာသူတစ်ဦးအား ပံုမှန်အဂ� လိပ်စာ သင်တန်းသ့ုိ ေနရာချထားေပး�ုိင်ရန်အတွက်လဲ ထုိရလဒ်များကုိ အသံုး�ပ ပါမည်။  
ေကျာင်းသားများသည် အဂ� လိပ်ဘာသာရယူမ�ဝန်ေဆာင်မ�အဖဲွမ့� ထွက်�ုိင်ရန်အတွက် �ခံငံုေပးေသာ က�မ်းကျင်မ�အဆင့် ၅.၀ �ှင့်အထက်�ှင့် 
တကွ စာေပတတ်ေြမာက်မ�အမှတ် ၅.၀ �ှင့်အထက်ရ�ိှရန် လုိအပ်ပါသည်။    
 
 
 
 

 
စာေမးပဲွတွင်စစ်ေဆးေသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်းေသာ အချက်အလက်မျာရ�ိှရန်အတွက်၊ WIDA 
ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာhttps://www.wida.us/downloadLibrary.aspx သ့ုိ သွားေရာက်�ကည့်��၍ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက် 
ေခါင်းစဥ်ေအာက်မှ မိသားစု အွန်လုိင်းေဆွးေ�ွးပဲွများ ကုိ�ကည့်��ပါ။ 
 

က��်ု ပ်တုိ့သည် သင့်ကေလး၏ပညာေရး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကေလးအတွက် 
သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့် နည်းလမ်းများအတွက်�ှင့် စမ်းသပ် ေနရာထုိင်ခင်းရ�ိှရန် သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖ့ုိ�ကိးစားရန် ေကျးဇူး�ပ�ပီး 
မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။ 
 

အေထာက်အကူ�ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ိှေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ 
ဝက်ဘ်ဆုိက်သ့ုိ သွားေရာက်�ကည့်��ရန် တုိက်တွန်း အပ်ပါသည် 
 

§ နည်းပညာဆုိင်ရာမိဘလမ်း��န် 
§ အဂ� လိပ်စာေလ့လာသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်  

§ ေကာ်လုိရာဒုိ အစုိးရ အရင်းအြမစ်များ

 
စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍သိလုိသည်များ�ှင့် ေမးခွန်းများ �ိှပါက သင့် ကေလး၏ေကျာင်းအား တုိက်�ုိက် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ သ့ုိမဟုတ် 
မိသားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကုိြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ုိင်ပါသည်။   

 

          ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ ? 

 

         ဤရမှတ်များအားမည်က့ဲသုိ့အသံုးချမည်နည်း။  

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/



