
 

 

 
 
 
 
 

Evaluación del Desarrollo de la Lectura (EDL2) သည ္မူၾက ိဳတန္းမ ွ၅ တန္းအထ  ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသမူ ်ား၏ ဘ်ာသ်ာစက်ားသငယ္တူတ္ေျမ်ာကမ္ႈ 
မညသ္ည့္ အဆင့္သ ို႔ ေရ်ာက္ရွ ေနသညက္ ို စစ္ေဆးသ ရွ ရန ္ဆရ်ာမ ်ားမ ွတစ္္ဥးခ င္းအလ ိုက္ ျပိဳလိုပေ္သ်ာ စစ္ေဆးမႈျဖစသ္ည္။ ယင္းစ်ာရြကႏွ္င့္ခဲတအံေျချပိဳစစေ္ဆး 
မႈ ၏ အဓ ကရည္ရြယ္ခ က္မွ်ာ စပ န္ဘ်ာသ်ာစက်ားတြင္ ေက ်ာင္းသ်ား၏စ်ာဖတ္ႏႈန္းအဆင့္၊ အ်ားသ်ာသည့္နယပ္ယ္မ ်ားႏွင့္ဘ်ာသ်ာစက်ားတတေ္ျမ်ာက္မႈတ ိုး တကလ္်ာ 
သည့့့္လမ္းတြင ္ရွ ေနႏ ိုင္သည့္ လ ိုအပခ္ က္မ ်ားအ်ား သ ရွ ေဖ်္ာထိုတရ္န္ ျဖစ္သည။္    
 
မ မ တကေ္ရ်ာကေ္နရ်ာအတန္း၏ အဆင့္ထက ္သ သ သ်ာသ်ာန မ့္ေနေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ား သ ရွ ေဖ်္ာထိုတ္ေရးႏွင့္ ၄င္းေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ား စ်ာဖတ္မႈတ ိုး 
တက္ေစေရးအတြက ္ၾက်ားဝင္ပံ့ပ ိုးကညူဥေရးအစဥစ္္အ်ား ေဖ်္ာေဆ်ာငရ္န ္၄င္းတ ို႔မ ဘမ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ေရးတြင္ ေက်္ာလ ိုရ်ာဒ ိုစ်ာဖတ္ႏႈန္းဆ ိုင္ရ်ာ အက္္ ပေဒ 
မွ ျပညန္ယ္အဆင့္သတ္မတွ္ခ က္မ ်ားအ်ား EDL2 မွ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 
 
 
 
 

 စ်ာဖတ္ႏႈန္းဆ ိုင္ရ်ာအက္္ ပေဒအရ စစေ္ဆးမႈက်ာလသည္ ေဆ်ာင္း္ဥးရ်ာသဥႏွင့္ ေႏြ္ဥးရ်ာသဥၾက်ား ရသတပၱတ ္ေျခ်ာက္ပတ္ၾက်ာမည္ျဖစသ္ည္။  ေက ်ာင္းမ ်ားတြင ္
လ ိုအပသ္ည့္ ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ားအ်ား စစ္ေဆးရန ္အခ  န္က်ာလအျပည့္အဝရွ ပါသည။္  အတနး္ႏွင္ ့စ်ာဖတ္ႏႈနး္အဆင့္အေပၚမတူည္ျပဥး စစေ္ဆးမႈ က်ာ 
လတစခ္ိုအလ ိုက္ သင့္ကေလးအ်ားစစေ္ဆးမႈသည္ တစေ္န႔လွ င ္အနည္းဆံိုး မ နစ ္၂၀ မ ွ၄၀ အထ  ၾက်ာႏ ိုငပ္ါသည္။ စစေ္ဆးေရးက်ာလတစခ္ိုလံိုး လ ိုအပမ္ည္မ 
ဟိုတ္ပါ။။  အနည္းဆံိုးအမတွသ္တမ္တွခ္ က္ေအ်ာကေ္ရ်ာက္ေနေသ်ာ မလူတန္းမွ ၃ တန္းထ  ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ားသည ္၄င္း၏စ်ာဖတ္ႏႈန္း အဆင့္အ်ား 
သ ရွ ရန္အတြက္ ျပည္နယ္္ပေဒအရ အပ ိုေဆ်ာင္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခို မ ွႏွစ္ခိုထ လ ိုအပ္ႏ ိုင္သည။္သင့္ကေလးအ်ား စစ္ေဆးမည့္ရကက္ ို အတ က သ ရွ ရန ္သင့္ကေလး 
ေက ်ာင္းအ်ား ဆကသ္ြယပ္ါ။ 

 
 
 
 

 

 
 
အဓ ကအခ က္ 
ေဆ်ာင္း္ဥးရ်ာသဥ မူၾက ိဳတန္းမ ွ၁၂ တန္းထ  
ေဆ်ာငး္္ဥးရ်ာသဥ မၾူက ိဳတနး္ အခ  နပ္ ို 
ေႏြ္ဥးရ်ာသဥ မၾူက ိဳတနး္မ ွ၁၂ တနး္ထ  
 
 
 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ ်ားသည ္အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ားတြငရ္ွ ရမည့္ ဗဟိုသိုတႏွင့္အတတ္ပည်ာစံႏႈန္းမ ်ားက ို ေအ်ာင္ျမင္ႏံွ႔စပမ္ႈရွ မရွ ေသ်ာ္လည္းေက်ာငး္၊ 
၂၁ ရ်ာစိုအတြက္ ျပငဆ္ငထ္်ားျပဥးျဖစ္၍ အထကတ္န္းေက ်ာင္းေအ်ာင္ျမင္ရန ္လမ္းေၾက်ာင္းေပၚတြင္ေရ်ာကရ္ွ ေနမႈရွ မရွ တ ို႔ႏွင့္စပ္လ ္္းျပဥး ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ား၊မ ဘမ ်ားႏွင့္ 
ဆရ်ာဆရ်ာမမ ်ားက ို တန္ဖ ိုးရွ သည့္ အခ ကလ္ကမ္ ်ား ရရွ ေစပါသည။္  ဆရ်ာမ ်ားမွ ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသမူ ်ား ဘ်ာလ ိုအပ္ေနသညက္ ို သ ရွ ေနသည့္အတြက ္ေက ်ာင္းသ်ား 
ေက ်ာင္းသမူ ်ားသည ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ်ားမ ွအက  ိဳးေက းဇူးမ ်ားရရွ ပါသည္။  ဆရ်ာမ ်ားသညလ္ည္း ၄င္းတ ို႔ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသမူ ်ား၏ လ ိုအပခ္ ကမ္ ်ားက ို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန ္လ ိုအပေ္သ်ာပည်ာသငသ္ူမ ်ားျဖစ္သည့္အတြက ္ယင္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအခ ကလ္က္မ ်ားမ ွအက  ိဳးေက းဇူးမ ်ားရရွ ပါသည္။   

     မ ဘမ ်ားအတြက္   
     Evaluación del Desarrollo de la Lectura (EDL2) လမး္ညႊန ္

 
 

 

          ကေလးအ်ား မညသ္ည့္အခ  နတ္ြင ္စစေ္ဆးမညန္ညး္။   

 

ေအ်ာက္တ ိုဘ်ာလ  
ေႏြ လၤ်ာ ဂၤါ ဟူး ပေတး ၾက်ာ ေန 
    ၁ ၂ ၃ 

၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 
၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ 
၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ 
၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ 
 

ေမလ 
ေႏြ လၤ်ာ ဂၤါ ဟူး ပေတး ၾက်ာ ေန 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 
၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ 

၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ 
၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ 
၂၉ ၃၀ ၃၁     
 

စက္တင္ဘ်ာလ 
ေႏြ လၤ်ာ ဂၤါ ဟူး ပေတး ၾက်ာ ေန 
  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ 
၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ 
၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ 
၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀    
       

 

ဧျပဥလ 
ေႏြ လၤ်ာ ဂၤါ ဟူး ပေတး ၾက်ာ ေန 
     ၁ ၂ 

၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ 
၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ 
၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ 
 

ၾသဂိုတ္လ 
ေႏြ လၤ်ာ ဂၤါ ဟူး ပေတး ၾက်ာ ေန 
      ၁ 

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 
၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ 

၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ 
၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ 
၃၀ ၃၁      
 

 

          EDL2 ဆ ိုသညမ္်ွာ အဘယန္ညး္။   

 



 

 

 
 
 
 
EDL2 ရမတွ္သည ္သင့္ကေလး စ်ာဖတ္ျခင္းရ်ာတြင ္မည္မွ  စြမ္းေဆ်ာင္မႈရွ သညက္ ို ညႊန္းဆ ိုေနေသ်ာ သက္ေသတစပ္ ိုင္းတစစ္ျဖစသ္ည္။  ယင္းအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈ 
သည္ ေအ်ာကပ္ါတ ို႔အေပၚအေျခခံ၍ သင့္ကေလးစ်ာဖတႏ္ႈန္းက ိုအဆင့္က ို တ ိုင္းတ်ာေပးပါသည။္ 

 စ်ာဖတ္ျခင္းတြင ္စဥးေမ ်ာဝင္ျခင္း - သင့္ကေလးမ ွစ်ာသငခ္န္းျပင္ပတြင ္စ်ာအိုပမ္ ်ားႏွင့္ မညက္ဲသ့ ို႔ အျပန္အလွန ္ဆကႏ္ြယ္ပတသ္က္မႈရွ သနည္း။ 
 ေရလညမ္ႈ - စက်ားလံိုးမ ်ားႏွင့္ ဝါက မ ်ားက ို မညက္ဲသ့ ို႔ ေက်ာင္းေက်ာင္းဖတ္ရႈန ိုငသ္နည္း။  
 ေၾကညကန္်ားလည္မႈ - သင့္ကေလးမ ွ၄င္းဖတ္ေနသည့္ စ်ာအ်ား မည္မွ ေက်ာငး္ေက်ာင္း န်ားလညသ္နည္း။ 

 
 
 
 
 
 
EDL2 သည ္ဆရ်ာမ ်ားမ ွလမ္းညႊနရ္နႏွ္င့္ သင္ၾက်ားပ ို႔ခ ခ က္မ ်ားက ို လ ိုအပသ္လ ိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ရန ္အသံိုးျပိဳေသ်ာ တနဖ္ ိုးရွ သည့္ အခ က္လကမ္ ်ားျဖစသ္ည္။  
ေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူမ ်ား၏ စ်ာဖတႏ္ႈန္းအဆင့္ လ ိုအပ္ခ က္ရွ မရွ က ို ေဖ်္ာထိုတ္ရန္၊ ၄င္းတ ို႔အတြက ္စ်ာဖတ္ျခင္းဆ ိုငရ္်ာ ပန္းတ ိုင္ရည္မနွ္းခ က္မ ်ား ခ မွတေ္ပးရန ္
ႏွင့္ သင့္ကေလးမ ွစ်ာဖတ္မဖတႏွ္င့္ စ်ာဖတသ္င့္မဖတသ္င့္အ်ား သ ရွ ရန ္EDL2 ရမတွ္မ ်ားအ်ား အသံိုးျပိဳႏ ိုငသ္ည။္   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
သငမ္ ွသင့္ကေလးပည်ာေရးတြင ္ပါဝငပ္တသ္က္ေပးရန ္ကၽြႏ္ိုပ္တ  ို႔ တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည္။ သင့္ကေလးအ်ား သင္အ မတ္ြင္အေထ်ာကအ္ကူျပိဳေပးႏ ို္င္မည့္ နညး္လမ္း 
မ ်ားသ လ ိုပါက သင့္ကေလးဆရ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန ္မတိုန္႔ဆ ိုင္းပါႏွင့္။   
 
ေအ်ာကပ္ါတ ို႔ အပါအဝင ္အေထ်ာက္အကူျပိဳေသ်ာ အခ ကလ္က္မ ်ားရွ်ာေဖြရန ္standards.dpsk12.org/assessments က ိုဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈရန ္
တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည ္- 
 

 မ ဘမ ်ားအတြက ္နည္းပည်ာဆ ိုငရ္်ာ လမ္းညႊန ္
 အဂၤလ ပ္စ်ာသငယ္သူမူ ်ားအတြက္အခ ကလ္ကမ္ ်ား  

 ေက်္ာလ ိုရ်ာဒ ိုျပညန္ယ္မ ွလ ိုအပ္သည့္ရင္းျမစ္မ ်ား

 
သင့္တြင ္အကဲျဖတဆ္န္းစစမ္ႈႏွင့္စပ္လ ္္းျပဥး ေမးခြန္းမ ်ားရွ ပါက သင့္ကေလးေက ်ာင္းသ ို႔ တ ိုက္ရ ိုကဆ္က္သြယပ္ါ (သ ို႔) မ သ်ားစိုမ ်ားအတြက္ေဒသတြင္းအစ ိုးရဝန္ 
ေဆ်ာင္မႈမ ်ားဌ်ာနသ ို႔ (၇၂၀)၄၂၃-၃၀၅၄ သ ို႔ဆက္သြယေ္ခၚဆ ိုပါ။   
 
 

 

          ေန်ာကထ္ပအ္ခ ကအ္လကမ္ ်ားလ ိုအပပ္ါသလ်ား။ 

 

? 

 

          မ မ ကေလး၏ ရမတွမ္ ်ားသည ္မညသ္ညက္ ို ဆ ိုလ ိုေနပါသနညး္။    

 

 

          ယငး္ရမတွမ္ ်ားအ်ား မညသ္ ို႔ အသံိုးျပိဳမညန္ညး္။  
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