
 
 
 

 
WIDA အဆင့္သတ္မတွ္ျခင္း စစ္ေဆးမႈဆ ိုသညမ္ွွာ အဂၤလ ပ္စွာေလ့လွာသငယ္သူူမ ွား(ELs)အျဖစ္ လက္ခထံွားျပ းျဖစ္ေသွာ မူၾက ိဳတန္းမ ွ၁၂တန္းရွ  ေက ွာင္းသ ူ
ေက ွာင္းသွားသစ္မ ွား(ခရ ိုင္သ ို႔ ေျပွာင္းေရြ႔လွာသမူ ွား)က ို အဂၤလ ပ္ဘွာသွာရပဆ္ ိုင္ရွာ ကၽြမ္းက င္မႈ "စစ္ေဆးျခင္း" ျဖစသ္ည္။ ELs (အဂၤလ ပ္စွာသငယ္ ူရနလ္ ို 
အပ္သည့္) ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသမူ ွားအွား ေဖွ္ာထိုတသ္တ္မတွ္ျပ း ယင္းတ ို႔အွား သင့္ေတွ္ာသည့္ သငတ္န္းမ ွားတြင္ေနရွာခ ေပးရွာတြင ္ယင္းစစ္ေဆးမႈသည ္
ဆရွာ/မမ ွားက  ို ေကွာင္းစြွာအေထွာကအ္ကူျပိဳပါသည။္  W-APT သည ္လူမႈေပါင္းသင္းဆကဆ္ေံရးက႑တြင ္အဂၤလ ပ္စွာ ကၽြမ္းက င္မႈက ိုလည္းေကွာင္း ပညွာ 
ေရးက႑တြင ္အဂၤလ ပ္စွာကၽြမ္းက ငမ္ႈက ိုလညး္ေကွာင္း ဘွာသွာစကွားက႑ေလးမ  ိဳးျဖစသ္ည့္ နွားေထွာငမ္ႈ၊ အေျပွာ၊ အေရး၊ အဖတ ္စသညတ္ ို႔ျဖင့္ တ ိုင္းတွာ 
ေပးသည။္  ပညွာေရးသံိုဘွာသွာစကွားက ို စွာသင္ခန္းတြင္း ဆက္သြယေ္ျပွာဆ ိုရန ္အသံိုးျပိဳေသွ္ာလည္း လူမႈေပါင္းသငး္ေရးပ ိုင္းဘွာသွာစကွားက ိုေတွာ့ 
ေန႔စဥ္အေျခေနအမ  ိဳးမ  ိဳးတြင ္အသံိုးျပိဳပါသည။္   
 

 

 
 
 
 
ခရ ိုငသ္ ို႔ ေျပွာင္းေရႊ႔လွာျပ း အဂၤလ ပ္စွာသငယ္ူရနလ္  ိုအပေ္သွာ မူၾက ိဳတန္း မွ ၁၂ တန္းအရြယထ္  ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွားအတြက ္W-APT စစ္ေဆးမႈက ို တစ္ၾက မ္ 
ျပိဳလိုပ္ရန ္စ စဥထ္ွားသည္။  ယင္းစစ္ေဆးမႈအွား ေက ွာင္းအပ္ႏံွျပ း ၁၀ ရကအ္တြင္းျပိဳလိုပေ္လရ့ွ ျပ း ေက ွာငး္စွာသငႏွ္စ္တေလ ွာက ္မညသ္ည့္အခ  န္တြင္မဆ ိုလည္း 
ျပိဳလိုပ္န ိုင္ပါသည။္   
 
 
 
 
 
၁တန္းမ ွ၁၂တန္းအတြင္းရွ  ေက ွာင္းသေူက ွာင္းသွားမ ွားက စစ္ေဆးမႈအပ ိုင္းတစ္ခိုခ င္းစ အတြက ္ရမွတမ္ ွားရရွ မည္ျဖစသ္ည္။ နွားေထွာင္မႈ၊ အဖတ္၊ အေျပွာႏွင့္ 
အေရး  ၎တ ို႔မွ သ းျခွားရမတွမ္ ွားေပါငး္စို၍ ၃မ  ိဳးေပါင္းရမွတမ္ ွားက ို လည္းရရွ မည္ျဖစ္သည။္   

 ႏႈတေ္ျဖ- အေျပွာ (၅၀ရွာခ ိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ နွားေထွာင္မႈ(၅၀ရွာခ ိုင္ႏႈန္း)ေပါင္းထွားသည ္
 ဘွာသွာစကွားတတ္ေျမွာကမ္ႈ- အဖတ ္(၅၀ရွာခ ိုငႏ္ႈန္း)ႏွင့္ အေရး (၅၀ရွာခ ိုငႏ္ႈန္း)ေပါင္းထွားသည ္
 စိုစိုေပါင္းရမွတ-္ နွားေထွာင(္၁၅ရွာခ ိုငႏ္ႈန္း)၊ အေျပွာ(၁၅ရွာခ ိုင္ႏႈန္း)၊ အဖတ(္၃၅ရွာခ ိုငႏ္ႈန္း)ႏွင့္ အေရး(၃၅ရွာခ ိုငႏ္ႈန္း)ေပါင္းထွားသည ္  

 
ကၽြမ္းက င္မႈအဆင့္အွား ၁ မွ ၆ ထ  ၆ ဆင့္ ျဖင့္ အစ ရငခ္ံမည္ျဖစ္ျပ း ၁ သည ္အန မ့္ဆံိုးအဆင့္ျဖစ္ကွာ ၆ သည ္အျမင့္ဆံိုးအဆင့္ျဖစ္သည။္  

 

၁- ဝင္ေရွာက္ျခင္း ၂- အစျပိဳျခင္း ၃- အစပ  ိဳးေအွာင္ျမငလ္ွာျခင္း ၄- တ ိုးတကလ္ွာျခင္း ၅ -ေပါင္းကူးလွာႏ ိုင္ျခင္း ၆ - ေအွာင္ျမင္ျခင္း 

 
ေက ွာင္းစွာသငႏွ္စ္၏ ပထမစွာသင္ႏွစ္ဝက္အတြင္း မလူတန္းအဆင့္စစ္ေဆးမႈမ ွားတြင ္ပထမတန္းေက ွာင္းသွားမ ွားလည္းပါဝင္ႏ ိုင္မည္ျဖစ္ျပ း ယင္းမလူ တန္းအ 
ဆင့္စစ္ေဆးမႈမ ွားခယံေူသွာေက ွာင္းသွား ေက ွာင္းသူမ ွားသည ္၄င္းတ ို႔အွား စစ္ေဆးစမ္းသပထ္ွားသည့္ အခ ကလ္က္မ ွားက ို ရရွ မည္ျဖစ္ျပ း ယင္းအခ ကလ္က္မ ွား 
သည ္ယင္းတ ို႔၏အဂၤလ ပ္စွာအရည္အေသြးမ ွားအွား ယင္းတ ို႔၏ ဆရွာ/မ မသွ ရွ ေစရန ္အေထွာက္အကူျပိဳပါသည။္  ပံိုၾကမ္းရမတွတ္ခိုအွား ျပိဳလိုပ္ျပ း ယင္းအွား 
ေက ွာင္းသေူက ွာင္းသွားမ ွား ပ ိုင္ႏ ိုင္မႈရွ သည့္ကၽြမ္းက ငမ္ႈမ ွားက ို ျပန္လညသ္ံိုးသပရ္န ္အသံိုးျပိဳသည။္  အေျပွာႏွင္ ့နွားေထွာင္မႈအပ ိုင္းတြင ္စိုေပါင္းရမွတတ္ခိုအွား 
အန မ့္၊ အလယ၊္ အျမင့္ သ ို႔မဟိုတ ္အေတွ္ာဆံိုး စသည့္ အဆင့္မ ွားအလ ိုက ္အစ ရငခ္ံမည္ျဖစသ္ည္။   
 
 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ ွားသည ္အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွားတြငရ္ွ ရမည့္ ဗဟိုသိုတႏွင့္အတတ္ပညွာစံႏႈန္းမ ွားက ို ေအွာင္ျမင္ႏံွ႔စပမ္ႈရွ မရွ ေသွာ္လည္းေကွာငး္၊ 
၂၁ ရွာစိုအတြက္ ျပငဆ္ငထ္ွားျပ းျဖစ္၍ အထကတ္န္းေက ွာင္းေအွာင္ျမင္ရန ္လမ္းေၾကွာင္းေပၚတြင္ေရွာကရ္ွ ေနမႈရွ မရွ တ ို႔ႏွင့္စပ္လ ဥ္းျပ းေက ွာင္းသွားေက ွာင္းသူမ ွား၊မ ဘမ ွားႏွင့္ 
ဆရွာဆရွာမမ ွားက ို တန္ဖ ိုးရွ သည့္ အခ ကလ္ကမ္ ွား ရရွ ေစပါသည။္   ယင္းဆနး္စစ္အကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈရလွာဒ္မ ွားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ပညွာေရးပ ိုင္းတ ိုးတက္မႈရွ မရွ က ို သ  
သွာေစမည့္ သက္ေသခကံ ိုယထ္ညတ္စခ္ိုအွား တ ိုင္းတွာရန ္ရညရ္ြယသ္ည။္   

     W-APT (WIDA အဆင့္သတ္မတ္ွမႈ)စစေ္ဆးျခငး္ႏွင့္ စပလ္ ဥး္ျပ း  
    မ ဘမ ွားအတြက္ လမး္ညႊန ္

 

 

          ကေလးမ ွမညက္ဲသ့ ို႔အမတွမ္ ွားရမညန္ညး္။    

 

 

          ကေလးအွား မညသ္ည့္အခ  နတ္ြင ္စစေ္ဆးမညန္ညး္။   

 

 

 

 

          W-APT ဆ ိုသညမ္ွွာ အဘယန္ညး္။   

 



 
 
 
 
 
ယင္းရလဒမ္ ွားသည ္ေက ွာင္းသွားမ ွခရ ိုငသ္ ို႔စတငေ္ရွာက္ရွ လွာသည့္အခ  န္တြင္ ယင္းေက ွာင္းသွား၏ အဂ္လ ပစ္ွာအရည္အေသြးဆ ိုငရ္ွာ စမတွ္အျဖစ ္လိုပ္ေဆွာင္ 
ေပးပါသည္။  ဤရမတွ္မ ွားမ ွအဂၤလ ပစ္ွာေလလ့ွာရနလ္ ိုအပေ္နေသွာ ေက ွာင္းသွားမ ွားက ို ေရြးခ ယသ္တ္မတွ္ေရးျဖစစ္ဥတ္ြငလ္ည္း အေထွာက္အကူျပိဳပါသည္။  
ေက ွာင္းသေူက ွာင္းသွားမ ွအဂၤလ ပ္စွာႏွင့္ စပ္လ ဥ္းျပ း ေနွာကထ္ပ ္သင္ေထွာကက္ ူလ ိုအပမ္ႈရမရွ  ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက ္ေက ွာင္းရွ ဆရွာဆရွာမမ ွားႏွင့္ အိုပ္ခ ိဳပေ္ရး 
သူမ ွားအဖြဲ႔မွ ယင္းရမတွ္မ ွားက ို အသံိုးျပိဳပါသည္။  အမွတ္ေကွာင္းရထွားေသွာ ေက ွာင္းသေူက ွာင္းသွားမ ွားအွား ဤအတန္းသ ို႔ တက္ေရွာက္ရနအ္တြက ္ခရ ိုငသ္ ို႔ 
စတင္ေရွာကရ္ွ လွာခ  နတ္ြင ္အဂၤလ ပဘ္ွာသွာစကွားကၽြမ္းက င္ျပ းသွား သမူ ွားအျဖစသ္တမ္တွ္ပါမည။္   
 
 
 
 
 

 
အကဲျဖတဆ္န္းစစ္မႈမ ွားအေၾကွာင္း ေနွာကထ္ပ္အခ ကလ္က္မ ွားလ ိုပါက တွာဝန္ယေူဆွာင္ရြကေ္ရး၊သိုေတသနျပိဳလိုပေ္ရးႏွင့္ အကဲျဖတ္သံိုးသပ္ေရးဆ ိုင္ရွာ 
ဝကဘ္ဆ္ ိုက ္http://testing.dpsk12.org သ ို႔ ၀င္ေရွာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏ ိုငသ္ည။္  
 
၎တ ို႔ထိုတ္ျပန္ေၾကျငွာထွားေသွာ WIDA ႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ွားအေၾကွာင္းက ို ပ ိုမ ိုသ ရွ ႏ ိုင္ရန္အတြက ္၀ကဘ္ဆ္ ိုဒ ္www.wida.us/assessment/ သ ို႔ 
၀င္ေရွာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏ ိုင္သည။္ 
 
သငမ္ ွသင့္ကေလးပညွာေရးတြင ္ပါဝငပ္တသ္က္ေပးရန ္ကၽြႏ္ိုပ္တ  ို႔ တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည္။ သင့္ကေလးအွား သင္အ မတ္ြင္အေထွာကအ္ကူျပိဳေပးႏ ို္င္မည့္ 
နည္းလမ္းမ ွားသ လ ိုပါကႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအတြက္စစ္ေဆးမႈဆ ိုငရ္ွာေန မြမ္မံျပငဆ္ငေ္ပးမႈမ ွား ရရွ ႏ ိုင္မႈတ ို႔အေၾကွာင္းသ လ ိုပါကသင့္ကေလးဆရွာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန ္
မတိုန္႔ဆ ိုင္းပါႏွင့္။ 
 
ေအွာကပ္ါတ ို႔ အပါအဝင ္အေထွာက္အကူျပိဳေသွာ အခ ကလ္က္မ ွားရွွာေဖြရန ္http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ က ိုဝင္ေရွာက္ၾကည့္ရႈရန ္
တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည ္- 
 

 မ ဘမ ွားအတြက ္နည္းပညွာဆ ိုငရ္ွာ လမ္းညႊန ္
 အဂၤလ ပ္စွာသငယ္သူမူ ွားအတြက္အခ ကလ္ကမ္ ွား  

 ေကွ္ာလ ိုရွာဒ ိုျပညန္ယ္မ ွရင္းျမစ္မ ွား

 
သင့္တြင ္အကဲျဖတဆ္န္းစစမ္ႈႏွင့္စပ္လ ဥ္းျပ း ေမးခြန္းမ ွားရွ ပါက သင့္ကေလးေက ွာင္းသ ို႔ တ ိုက္ရ ိုကဆ္က္သြယပ္ါ (သ ို႔) မ သွားစိုမ ွားအတြက္ေဒသတြင္းအစ ိုး 
ရဝနေ္ဆွာင္မႈမ ွားဌွာနသ ို႔ (၇၂၀)၄၂၃-၃၀၅၄ သ ို႔ဆကသ္ြယ္ေခၚဆ ိုပါ။   
 
 

 

          ေနွာကထ္ပအ္ခ ကအ္လကမ္ ွားလ ိုအပပ္ါသလွား 

 

? 

 

          ယငး္ရမတွမ္ ွားအွား မညသ္ ို႔ အသံိုးျပိဳမညန္ညး္။  

http://testing.dpsk12.org/
http://www.wida.us/assessment/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

