မိ ဘများအတွ က် စာဖတ်��ြခင်းဆို င်ရာစစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း (SRI) လမ်း�� န်

စိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိ ဘ �ှ င့ ်ဆရာများအတွ က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့ ်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ှိ မ�ှိ�ှင့ ် ေကျာင်း�ပီ းသည့ ်အခါ ၂၁ ရာစုအတွ က် ေကာင်းစွ ာ ြပင်ဆင်ထား�ို င်သည့ ် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွ င် �ှိ
မ�ှိကို အလွ န် တန်ဖိုး�ှိေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ို င်ပါသည်။ အကဲ ြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့ ်ကေလး၏ပညာသင်
တို းတက်မ�၏ သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုကို ေပးပါသည်။

စာဖတ်��ြခင်းဆို င်ရာစစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း (SRI) ဆို သည်မှာအဘယ်နည်း။
SRI သည် ကွ န်ြပူတာသုံး စိ စစ်ချက် ြဖစ်�ပီ း အေြခခံ စာဖတ်��ြခင်းက�မ်းကျင်မ��ှင့ ် ဖတ်��နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း �ှ စ်ခုလုံးကို
တို င်းတာပါသည်။ SRI သည် ေကာလိ ပ်�ှင့ ် လု ပ်ငန်းခွ င် အဆင့ ်စာပို ဒ်များမှ သိ သာထင်�ှားေသာ စာလုံးအမှားများအား
စာဖတ်��ြခင်းကို တို င်းတာသည်။ စာဖတ်��ြခင်းအတွ က် Lexile မူ ေဘာင်ကိုအသုံး�ပြခင်းြဖင့ ်၊ SRI မှစာသင်�ကားသူ များမှ
ေကျာင်းသား၏ အတန်းက�မ်းကျင်မ�လမ်းေ�ကာင်း�ှ င့ ် ေကာလိ ပ်�ှင့ ် လု ပ်ငန်းခွ င်ဝင်ရင် အသင့ ်ြဖစ်မ�၊ လမ်း�� န်ချက်များ ခွဲ ြခား�ို င်မ�၊
ဦးတည်ထားေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ စီ စဥ်မ��ှင့ ် လုပ်ေဆာင်�ိုင်ေသာ အချက်အလက်များြဖင့ ် တာဝန်ခံမ� ြပသြခင်းတို ့အား
မှန်းဆ�ို င်ပါသည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။
SRI ကို စာဖတ်��ြခင်း ဥပေဒ အကျုံးဝင်ေသာ ၆-၁၂ တန်း ေကျာင်းသားများအား စစ်ေဆးပါသည်။ စာဖတ်��ြခင်း ဥပေဒ
စစ်ေဆးမ� ကာလသည် ေဆာင်းဦး�ှ င့ ် ေ�ွဦးကာလတွ င် ေြခာက်ပတ် �ကာြမင့ ်ပါသည်။
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။
ေဆာင်ဦး

�သဂုတ်လ ၂၂ ရက်– စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

ေ�ွဦး ရာသီ

ဧ�ပီ လ ၇ ရက်– ေမလ ၁၆ ရက်

သင့ ်ကေလးအား ကာလတစ်ခုတွ င် စာေမးပွဲ တစ်�ကိ မ်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်�ပီ း၊ သူ တို ့ အား အတန်းအလို က်
သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေန့များတွ င်သာ စစ်ေဆးမည်ြဖစ်�ပီ း၊ ကာလတစ်ခုလုံးအတွ က် မဟုတ်ပါ။ စာေမးပွဲ တစ်ခုချင်းသည်
၄င်းတို ့အတန်း�ှ င့ ် စာဖတ်��ြခင်း အဆင့ ်အေပ�မူ တည်၍ မိ နစ် ၂၀ မှ ၄၀ �ကာြမင့ ်ပါသည်။ အ�မဲ ေစာင့ ်�ကည့ ်ြခင်းအတွ က်
ေကျာင်းစာသင်�ှစ်တစ်ေလ�က်လုံး SRI မှ အုပ်ချုပ်�ိုင်ပါသည်။ အသနားခံ ြခင်းစာေမးပွဲ အချိန်ဇယားအား
သင့ ်ကေလး၏ဆရာ�ှ င့ ်ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။

က��ု ိ ပ်၏ကေလးသည် ရမှ တ်များမည်က့ဲသုိ့ ရမည်နည်း။
သင့ ်ကေလးသည် သူ တို ့၏ စာဖတ်��ြခင်းဆို င်ရာစစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း ဖတ်��ရန်အေသးစိ တ် စာရင်း
စာဖတ်��ြခင်းနားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းေပ�မူ တည်၍ Lexile အမှတ် ရ�ှိပါမည်။ SRI စာေမးပွဲ များသည်
သင့ ်ကေလး၏ စာဖတ်နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းအဆင့ ်၊ ဆရာများမှ ၄င်းတို ့၏ဖတ်���ိုင်စွမ်းကို စိ စစ်ရန်၊
သင်�ကားမ� များကို ထို စိ စစ်ချက်အရစီ စဥ်၍ စာဖတ်��ြခင်း တို းတက်မ�ကို ေစာင့ ်�ကည့ ် တို င်းတာ�ို င်ပါသည်။

ဤရမှ တ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
SRI စွ မ်းေဆာင်ရည် အဆင့ ်က�မ်းကျင်မ�အမှတ် အေပ�မူ တည်ေသာ SRI Lexile အမှတ်များကို ၊
တစ်တန်းလုံးစာဖတ်��ြခင်း၊ အုပ်စုလို က် စာဖတ်��ြခင်း၊ တစ်ဦးချင်းစာဖတ်��ြခင်း �ှ င့ ် နည်းြပြဖင့ ်စာဖတ်��ြခင်းစသြဖင့ ်
စာဖတ်��ြခင်းကို အဆင့ ်သတ်မှတ်ပါသည်။ SRI Lexile အမှတ်များအား သင့ ်ကေလးငယ်သည် စာဖတ်��ြခင်းတွ င်
သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအဆင့ ် သို ့မဟုတ် ေအာက်တွင် �ှိေနသလားဆို သည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန်အတွ က်
သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုအြဖစ် အကူ အညီ ေပး�ို င်ပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်းဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက် http://dpsare.com သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့ ်���ိုင်ပါသည်
က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။ သင့ ်အိမ်မှာ သင့ ်ကေလးအတွ က်
သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ် နည်းလမ်းများအတွ က်�ှင့ ် စမ်းသပ် ေနရာထို င်ခင်းရ�ှိရန် သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန်
ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း မေ�ှ ာင့ ်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။
အေထာက်အကူ �ပမည့ ် အချက်အလက်များ ရ�ှိေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standardsresources/ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွ ားေရာက်�ကည့ ်��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။

