W-APT (WIDA အဆင့္သတ္မတ
ွ မ
္ )ႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ ဥ္းျပး
မဘမ ွားအတြက္ လမ္းညႊန္
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မမ
ႈ ွားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွားတြငရ
္ ွရမည့္ ဗဟိုသတ
ို ႏွင့္အတတ္ပညွာစံႏႈန္းမ ွားကို ေအွာင္ျမင္ႏွံ႔စပ္မႈရွမရွေသွာ္လည္းေကွာင္း၊
၂၁ ရွာစိုအတြက္ ျပင္ဆင္ထွားျပးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက ွာင္းေအွာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကွာင္းေပၚတြင္ေရွာက္ရွေနမႈရွမရွတ႔ႏ
ို ွင့စ
္ ပ္လ ဥ္းျပးေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွား၊မဘမ ွားႏွင့္
ဆရွာဆရွာမမ ွားကို တန္ဖိုးရွသည့္ အခ က္လက္မ ွား ရရွေစပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလွာဒ္မ ွားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ပညွာေရးပင
ို ္းတိုးတက္မရ
ႈ ွမရွကို သ
သွာေစမည့္ သက္ေသခံကယ
ို ထ
္ ည္တစ္ခိုအွား တိုင္းတွာရန္ ရည္ရြယသ
္ ည္။

W-APT ဆသ
ို ည္မွာွ အဘယ္နည္း။
WIDA အဆင့္သတ္မတ
ွ ္ျခင္း စစ္ေဆးမႈဆသ
ို ည္မွွာ အဂၤလပ္စွာေလ့လွာသင္ယသ
ူ ူမ ွား(ELs)အျဖစ္ လက္ခထ
ံ ွားျပးျဖစ္ေသွာ မူၾကိဳတန္းမွ ၁၂တန္းရွ ေက ွာင္းသူ
ေက ွာင္းသွားသစ္မ ွား(ခရင
ို ္သ႔ို ေျပွာင္းေရြ႔လွာသူမ ွား)ကို အဂၤလပ္ဘွာသွာရပ္ဆင
ို ္ရွာ ကၽြမ္းက င္မႈ "စစ္ေဆးျခင္း" ျဖစ္သည္။ ELs (အဂၤလပ္စွာသင္ယူ ရန္လို
အပ္သည့္) ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွားအွား ေဖွာ္ထတ
ို သ
္ တ္မတ
ွ ္ျပး ယင္းတ႔အ
ို ွား သင့္ေတွာ္သည့္ သင္တန္းမ ွားတြင္ေနရွာခ ေပးရွာတြင္ ယင္းစစ္ေဆးမႈသည္
ဆရွာ/မမ ွားကို ေကွာင္းစြွာအေထွာက္အကူျပိဳပါသည္။ W-APT သည္ လူမေ
ႈ ပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရးက႑တြင္ အဂၤလပ္စွာ ကၽြမ္းက င္မက
ႈ လ
ို ည္းေကွာင္း ပညွာ
ေရးက႑တြင္ အဂၤလပ္စွာကၽြမ္းက င္မက
ႈ လ
ို ညး္ေကွာင္း ဘွာသွာစကွားက႑ေလးမ ိဳးျဖစ္သည့္ နွားေထွာင္မႈ၊ အေျပွာ၊ အေရး၊ အဖတ္ စသည္တ႔ျို ဖင့္ တင
ို ္းတွာ
ေပးသည္။ ပညွာေရးသံိုဘွာသွာစကွားကို စွာသင္ခန္းတြင္း ဆက္သယ
ြ ေ
္ ျပွာဆရ
ို န္ အသံိုးျပိဳေသွာ္လည္း လူမႈေပါင္းသင္းေရးပင
ို ္းဘွာသွာစကွားကိုေတွာ့
ေန႔စဥ္အေျခေနအမ ိဳးမ ိဳးတြင္ အသံိုးျပိဳပါသည္။

ကေလးအွား မည္သည့္အခ န္တင
ြ ္ စစ္ေဆးမည္နည္း။
ခရိုငသ
္ ႔ို ေျပွာင္းေရႊ႔လွာျပး အဂၤလပ္စွာသင္ယူရန္လိုအပ္ေသွာ မူၾကိဳတန္း မွ ၁၂ တန္းအရြယထ
္ ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွားအတြက္ W-APT စစ္ေဆးမႈကို တစ္ၾကမ္
ျပိဳလိုပ္ရန္ စစဥ္ထွားသည္။ ယင္းစစ္ေဆးမႈအွား ေက ွာင္းအပ္ႏွံျပး ၁၀ ရက္အတြင္းျပိဳလိုပေ
္ လ့ရွျပး ေက ွာင္းစွာသင္ႏွစ္တေလ ွာက္ မည္သည့္အခ န္တင
ြ ္မဆလ
ို ည္း
ျပိဳလိုပ္နင
ို ္ပါသည္။

ကေလးမွ မည္ကသ
့ဲ ႔အ
ို မွတမ
္ ွားရမည္နည္း။
၁တန္းမွ ၁၂တန္းအတြင္းရွ ေက ွာင္းသူေက ွာင္းသွားမ ွားက စစ္ေဆးမႈအပိုင္းတစ္ခိုခ င္းစအတြက္ ရမွတမ
္ ွားရရွမည္ျဖစ္သည္။ နွားေထွာင္မႈ၊ အဖတ္၊ အေျပွာႏွင့္
အေရး ၎တ႔မ
ို ွ သးျခွားရမွတမ
္ ွားေပါင္းစို၍ ၃မ ိဳးေပါင္းရမွတမ
္ ွားကို လည္းရရွမည္ျဖစ္သည္။


ႏႈတေ
္ ျဖ- အေျပွာ (၅၀ရွာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ နွားေထွာင္မ(ႈ ၅၀ရွာခင
ို ္ႏႈန္း)ေပါင္းထွားသည္



ဘွာသွာစကွားတတ္ေျမွာက္မ-ႈ အဖတ္ (၅၀ရွာခိုငႏ
္ ႈန္း)ႏွင့္ အေရး (၅၀ရွာခိုငႏ
္ ႈန္း)ေပါင္းထွားသည္



စိုစိုေပါင္းရမွတ-္ နွားေထွာင္(၁၅ရွာခိုငႏ
္ ႈန္း)၊ အေျပွာ(၁၅ရွာခင
ို ္ႏႈန္း)၊ အဖတ္(၃၅ရွာခိုငႏ
္ ႈန္း)ႏွင့္ အေရး(၃၅ရွာခိုငႏ
္ ႈန္း)ေပါင္းထွားသည္

ကၽြမ္းက င္မႈအဆင့္အွား ၁ မွ ၆ ထ ၆ ဆင့္ ျဖင့္ အစရင္ခံမည္ျဖစ္ျပး ၁ သည္ အနမ့္ဆိုးံ အဆင့္ျဖစ္ကွာ ၆ သည္ အျမင့္ဆိုးံ အဆင့္ျဖစ္သည္။

၁- ဝင္ေရွာက္ျခင္း

၂- အစျပိဳျခင္း

၃- အစပ ိဳးေအွာင္ျမင္လွာျခင္း

၄- တိုးတက္လွာျခင္း

၅ -ေပါင္းကူးလွာႏိုင္ျခင္း

၆ - ေအွာင္ျမင္ျခင္း

ေက ွာင္းစွာသင္ႏွစ္၏ ပထမစွာသင္ႏွစ္ဝက္အတြင္း မူလတန္းအဆင့္စစ္ေဆးမႈမ ွားတြင္ ပထမတန္းေက ွာင္းသွားမ ွားလည္းပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပး ယင္းမူလ တန္းအ
ဆင့္စစ္ေဆးမႈမ ွားခံယေ
ူ သွာေက ွာင္းသွား ေက ွာင္းသူမ ွားသည္ ၄င္းတ႔အ
ို ွား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ထွားသည့္ အခ က္လက္မ ွားကို ရရွမည္ျဖစ္ျပး ယင္းအခ က္လက္မ ွား
သည္ ယင္းတ႔၏
ို အဂၤလပ္စွာအရည္အေသြးမ ွားအွား ယင္းတ႔၏
ို ဆရွာ/မ မွသရွေစရန္ အေထွာက္အကူျပိဳပါသည္။ ပံိုၾကမ္းရမွတတ
္ ခိုအွား ျပိဳလိုပ္ျပး ယင္းအွား
ေက ွာင္းသူေက ွာင္းသွားမ ွား ပိုင္ႏိုင္မႈရသည္
ွ
့ကၽြမ္းက င္မႈမ ွားကို ျပန္လည္သိုးံ သပ္ရန္ အသံိုးျပိဳသည္။ အေျပွာႏွင့္ နွားေထွာင္မႈအပိုင္းတြင္ စိုေပါင္းရမွတတ
္ ခိုအွား
အနမ့္၊ အလယ္၊ အျမင့္ သို႔မဟိုတ္ အေတွာ္ဆိုးံ စသည့္ အဆင့္မ ွားအလိုက္ အစရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းရမွတမ
္ ွားအွား မည္သ႔ို အသံိုးျပိဳမည္နည္း။
ယင္းရလဒ္မ ွားသည္ ေက ွာင္းသွားမွ ခရိုငသ
္ ႔စ
ို တင္ေရွာက္ရလွာသည္
ွ
့အခ န္တင
ြ ္ ယင္းေက ွာင္းသွား၏ အဂ္လပ္စွာအရည္အေသြးဆိုငရ
္ ွာ စမွတ္အျဖစ္ လိုပ္ေဆွာင္
ေပးပါသည္။ ဤရမွတ္မ ွားမွ အဂၤလပ္စွာေလ့လွာရန္လိုအပ္ေနေသွာ ေက ွာင္းသွားမ ွားကို ေရြးခ ယ္သတ္မတ
ွ ္ေရးျဖစ္စဥ္တြငလ
္ ည္း အေထွာက္အကူျပိဳပါသည္။
ေက ွာင္းသူေက ွာင္းသွားမွ အဂၤလပ္စွာႏွင့္ စပ္လ ဥ္းျပး ေနွာက္ထပ္ သင္ေထွာက္ကူ လိုအပ္မႈရမရွ ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ ေက ွာင္းရွဆရွာဆရွာမမ ွားႏွင့္ အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး
သူမ ွားအဖြ႔မ
ဲ ွ ယင္းရမွတ္မ ွားကို အသံိုးျပိဳပါသည္။ အမွတ္ေကွာင္းရထွားေသွာ ေက ွာင္းသူေက ွာင္းသွားမ ွားအွား ဤအတန္းသ႔ို တက္ေရွာက္ရန္အတြက္ ခရင
ို သ
္ ႔ို
စတင္ေရွာက္ရလွာခ
ွ
န္တြင္ အဂၤလပ္ဘွာသွာစကွားကၽြမ္းက င္ျပးသွား သူမ ွားအျဖစ္သတ္မတ
ွ ္ပါမည္။

?

ေနွာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ွားလအ
ို ပ္ပါသလွား

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မမ
ႈ ွားအေၾကွာင္း ေနွာက္ထပ္အခ က္လက္မ ွားလိုပါက တွာဝန္ယေ
ူ ဆွာင္ရက
ြ ေ
္ ရး၊သိုေတသနျပိဳလပ
ို ေ
္ ရးႏွင့္ အကဲျဖတ္သိုးံ သပ္ေရးဆင
ို ္ရွာ
ဝက္ဘဆ
္ က
ို ္http://testing.dpsk12.org သ႔ို ၀င္ေရွာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုငသ
္ ည္။
၎တ႔ထ
ို ိုတ္ျပန္ေၾကျငွာထွားေသွာ WIDA ႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ွားအေၾကွာင္းကို ပိုမိုသရွႏိုင္ရန္အတြက္ ၀က္ဘဆ
္ ိုဒ္ www.wida.us/assessment/ သ႔ို
၀င္ေရွာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။
သင္မွ သင့္ကေလးပညွာေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေပးရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို တက
ို ္တန
ြ ္းလိုပါသည္။ သင့္ကေလးအွား သင္အမ္တြင္အေထွာက္အကူျပိဳေပးႏို္င္မည့္
နည္းလမ္းမ ွားသလပ
ို ါကႏွင့္ မသန္စမ
ြ ္းမႈအတြက္စစ္ေဆးမႈဆိုငရ
္ ွာေန မြမ္မံျပင္ဆင္ေပးမႈမ ွား ရရွႏိုင္မတ
ႈ ႔အ
ို ေၾကွာင္းသလိုပါကသင့္ကေလးဆရွာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္
မတိုန႔ဆ
္ ိုင္းပါႏွင့။္
ေအွာက္ပါတ႔ို အပါအဝင္ အေထွာက္အကူျပိဳေသွာ အခ က္လက္မ ွားရွွာေဖြရန္ http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ ကိုဝင္ေရွာက္ၾကည့္ရႈရန္
တက
ို ္တန
ြ ္းလိုပါသည္ 

မဘမ ွားအတြက္ နည္းပညွာဆိုငရ
္ ွာ လမ္းညႊန္



အဂၤလပ္စွာသင္ယသ
ူ မ
ူ ွားအတြက္အခ က္လက္မ ွား



ေကွာ္လရ
ို ွာဒိုျပည္နယ္မွ ရင္းျမစ္မ ွား

သင့္တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့စ
္ ပ္လ ဥ္းျပး ေမးခြန္းမ ွားရွပါက သင့္ကေလးေက ွာင္းသ႔ို တက
ို ္ရက
ို ဆ
္ က္သယ
ြ ပ
္ ါ (သ႔)ို မသွားစိုမ ွားအတြက္ေဒသတြင္းအစိုး
ရဝန္ေဆွာင္မမ
ႈ ွားဌွာနသ႔ို (၇၂၀)၄၂၃-၃၀၅၄ သ႔ဆ
ို က္သယ
ြ ္ေခၚဆိုပါ။

