စာဖတးေ ရ့ဥပေဒကဘာလဲ။

စာဖတးေရ့ဥပေဒ

စာဖတးေရ့ (READ) ဥပေဒသညး ေက္ာငး့သူ/ေက္ာငး့သာ့
တိုငး့ ၃ တနး့ႏြငးံ သို႔မဟုတး ထို႔ထကးပိုေသာ အတနး့အဆငးံ

မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး အခ္ကးအလကး

အာ့ ၿပီ့ဆဵု့မႈေသခ္ာေစရနး သတးမြတး်ပဌာနး့ထာ့သညးံ
လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ဆိုငးရာ ကိုလိုရာဒိုဥပေဒတစးရပး်ဖစးသညး။
သတးမြတးအတနး့အဆငးံ၌ စာဖတးႏိုငးရနးအတျကး
ေနာကးထပးၫႊနးၾကာ့ခ္ကးပဵံပို့မႈမ္ာ့ လိုအပးသညးံ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ချဲ်ခာ့ေဖားထုတးရာတျငး
ေက္ာငး့မ္ာ့အာ့ ဤဥပေဒမြ ပဵံပို့ေပ့သညး။

"အတနး့အဆငး၌ံ စာဖတး်ခငး့တျင း
သိသာစျာနိမ ံးက္်ခငး"့ ဟူသညးံ အဓိပ ၸါယးကဘာလဲ။
ဤအဓိပၸါယးမြာ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး သူ/သူမ၏
အတနး့အဆငးံထကး တစးႏြစး သို႔မဟုတး ထို႔ထကးပိုမို၍
စာဖတး်ခငး့တျငး နိမးံက္်ခငး့်ဖစးသညး။ ပညာသငးႏြစး
အဆဵု့တျငး အတနး့အဆငးံ၌ စာဖတး်ခငး့သညး အနာဂါတး
ေက္ာငး့ပညာ ေအာငး်မငးမႈအတျကး အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ကို
သုေတသနမ္ာ့က သကးေသ်ပသညး။

စာဖတးေ ရ့အစီအ စဥးကဘာလဲ။
စာဖတးေရ့အစီအစဥးသညး အတနး့အဆငးံတျငး စာဖတး်ခငး့၌
သိသာစျာနိမးံက္ေနသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညးံ မူလတနး့မြ ၃
တနး့အထိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး တစးဦ့ခ္ငး့ၾကာ့ဝငးေစံစပး
ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥးတစးခု်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့သာ့အေန်ဖငးံ
စာဖတး်ခငး့၌ သတးမြတးအတနး့အဆငးံတျငး ကၽျမး့က္ငးမႈ
အဆငးံေရာကးသညးအထိ အစီအစဥးအာ့ ဆကးလကး
ေဆာငး႐ျကးသျာ့မညး။
စာဖတးေရ့အစီအစဥးသညး သငးံကေလ့အာ့ ေအာကးပါတို႔ႏြငးံအတူ
စာဖတးသူတစးေယာကးအ်ဖစး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေအာငးကူညီရနး
ပဵုစဵထုတးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး -





တိက ္သညးံ စာဖတး် ခငး့ရညး႐ျယ းခ္ကးမ္ာ့
ေက္ာငး့လမး့ၫႊနးခ္ကးဆ ိုငးရာအေထာကးအ ပဵံ် ဖစးမႈ
အိမး၌ အေထာကးအ ပဵံ် ဖစးမႈ

Aurora အမ္ာ့ပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့
သငးယူမႈဆိုငးရာသာတူညီမြ္ေရ့ဌာန
15001 E 1st Ave.
Aurora, Colorado 80011

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့
စာဖတး်ခငး့၌ေအာငး်မငးေစမႈေသခ္ာေစရနး
ေက္ာငး့မ္ာ့၊ မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ
ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကး်ခငး့

ကၽျႏ းုပ းကေလ့ကိအိ
ု မ း၌
မညးသညးံအ ခ္ကးအ လကးကအေရ့အႀကီ့ဆဵု့လဲ။

မညးသို႔ကူည ီႏ ိုင းမ လဲ။
ဒီမြာ စိတးကူ့အခ္ဳိ႕ရြိသညး။
သငးံကေလ့၏ ဆရာမြ
စိတးကူ့မ္ာ့ကိုလညး့
မြ္ေဝႏိုငးသညး။

Aurora အမ္ာ့ပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ ကၽျႏးုပးတို႔၏ ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ အထကးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ကေလ့အာ့လဵု့
အနာဂါတးပညာေရ့ သို႔မဟုတး လုပးငနး့ချငးအတျကး အဆငးသငးံ်ဖစးရနးအတျကး ်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့
ေက္ာငး့သို႔ဝငးေရာကးလြ္ငးခ္ကးခ္ငး့ ဤအစီအစဥးကို စတငးရနးအတျကး ်ပငးဆငးေပ့ေနသညး။

အကဲ်ဖတးစစးေဆ့်ခငး့
ကေလ့တစးဦ့စီ၏ စာဖတး်ခငး့အဆငးံကို ဆဵု့်ဖတးရနး သငးံကေလ့၏
ဆရာသညး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ စာဖတး်ခငး့အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈ
(DRA2) ကို အသဵု့်ပဳသညး။
ဤအကဲ်ဖတးစစးေဆ့်ခငး့ အခ္ကးအလကးက သငးံကေလ့သညး
အတနး့အဆငးံ၌ စာဖတး်ခငး့တျငး သိသာစျာနိမးံက္ေနေၾကာငး့

အိမ၏
း ပဵံပို့မႈမ္ာ့

ေက္ာငး့ေအာငး် မငးမ ႈသ ညးသငးံအ တျက းအ ေရ့ႀကီ့ ေၾကာငးကိ
့ ု

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေအာငး်မငးသညးံ စာဖတးသူမ္ာ့၊ စာေရ့သူမ္ာ့ႏြငးံ

သငးံကေလ့သိရြိေစပါ။

ဆကးဆဵေရ့ေ်ပ်ပစးသူမ္ာ့်ဖစးလာေအာငး ကူညီရာတျငး အိမး၌ရြိေသာ
အ႐ျယးေရာကးၿပီ့သူမ္ာ့သညး အေရ့ႀကီ့သညးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့
်ဖစးသညး။
စာဖတးေရ့အစီအစဥး ဖနးတီ့ရနးႏြငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး

ၫႊနး်ပသညး။

သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးပါ။

သငးံကေလ့သညး အဂၤလိပးဘာသာ ေလံလာသငးယူသူ်ဖစးပါက

ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့ႏိုငးေရ့အတျကး ႏြစးကုနးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့

်ပညးနယးအဆငးံ ဘာသာစကာ့အကဲ်ဖတး အမြတးေပ့မႈ (ACCESS)

ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့

မြ ကေလ့၏ အဂၤလိပဘ
း ာသာစကာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈႏြငးံပတးသကး၍

စာဖတးေရ့အစီအစဥးတျငးပါဝငးသညးံ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ခ္ငး့စီအေန်ဖငးံ

အခ္ကးအလကးေဖား်ပသညး။ စာဖတးေရ့အဆငးံမ္ာ့ႏြငးံ

အစီအစဥးအာ့်ပနးလညးဆနး့စစးရနးႏြငးံ လာမညးံႏြစးအတျကး

ဘာသာစကာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈအဆငးံ ႏြစးခုလဵု့အာ့ အဂၤလိပးဘာသာစကာ့

အတူတကျစီစဥးရနး ႏြစးကုနးေဆျ့ေႏျ့ပျဲရြိမညး်ဖစးသညး။

သငးယူေလံလာသူမ္ာ့အတျကး စာဖတးေရ့အစီအစဥးအတျငး့
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သညး။

စာဖတးေရ့အစီအစဥးသညးသငးံကေလ့၏
စာဖတး်ခငး့၌တစးဦ့ခ္ငး့ဆိုငးရာပဵံပို့မႈေပ့ရနး
ပဵုစဵထုတးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။
ေက္ာငး့၏ပဵံပို့မႈမ္ာ့
သငး၏ကေလ့၏ စာဖတးေရ့အစီအစဥး၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့
်ပညးံမီႏိုငးသညးံ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ ၾကာ့ဝငးေစံစပးေဆာငး႐ျကး်ခငး့
မ္ာ့ကို ေ႐ျ့ခ္ယးရနး သငးံကေလ့၏ ဆရာႏြငးံ အ်ခာ့ေက္ာငး့
ဝနးထမး့မ္ာ့မြ လကးတျဲလုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး။
၎သညး ၾကာ့ဝငးေစံစပးေဆာငး႐ျကး်ခငး့ေလာကးသာ မဟုတးပါ။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ပိုမိုနာ့လညးလျယးေသာ စာသငးခနး့
ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကိုလညး့
အဖျဲ႕မြၾကညးံ႐ႈသညး။

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျငး့ သငးံကေလ့၏
သတးမြတးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ ေ႐ျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ကို

သငးံကေလ့ ေက္ာငး့သို႔ေန႔စဥးလာေရာကးမႈအာ့ ေသခ္ာေစပါ။

သငးံအိမး၌ ဘာသာစကာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ နာ့ေထာငးပါ၊ ေ်ပာပါ၊
ဖတးပါ၊ ေရ့ပါ။ ဤကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကို သငးံအိမးအတျငး့
ဘာသာစကာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးေစ်ခငး့်ဖငးံ သငးံကေလ့၏
စာဖတး်ခငး့ႏြငးံ စဥး့စာ့်ခငး့အာ့ အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစမညး။
စကာ့ေ်ပာဆို် ခငး့သညး
အေရ့ႀကီ့သညး။
ေအာကးပါတို႔အေၾကာငး့ေ်ပာဆိုပ ါ-






ၾကာ်မငးံႏိုငးသညး။ ဆကးလကးထိနး့ထာ့်ခငး့သညး ေ႐ျ့ခ္ယးစရာတစးခု
်ဖစးေသားလညး့ အ်ခာ့ေသာ ၾကာ့ဝငးေစံစပးေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ
ပဵံပို့မႈမ္ာ့လညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရရြိႏိုငးေၾကာငး့ ဥပေဒမြ ေဖား်ပသညး။
အတနး့အဆငးံတျငး ်ပနးလညးတကးေရာကးေစ်ခငး့သညး ကိစၥရပးအမ္ာ့စု
တျငး အေကာငး့ဆဵု့ေ်ဖရြငး့ခ္ကးမဟုတးေၾကာငး့ သုေတသနမ္ာ့က
ေဖားထုတး်ပသသညး။
အဂၤလိပးဘာသာစကာ့သငးယူသူမ္ာ့အတျကး (ELLs)- ဘာသာစကာ့ႏြငးံ
စာေပသငးယူမႈႏြစးမ္ဳိ့စလဵု့အတျကး သငးံေတားသညးံ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးဆိုငးရာ
နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့ အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ သငးယူမႈဆိုငးရာ အထူ့
ကၽျမး့က္ငးသူဆရာတစးေယာကး၏ အကူအညီ်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးေလံရြိသညး။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ၎တို႔၏ ဒုတိယ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ဘာသာစကာ့
အ်ဖစး အဂၤလိပးစာအာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈလမး့ေၾကာငး့ေပၐတျငး ဆကးလကး
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့ကို ကိုလိုရာဒို်ပညးနယးဥပေဒမြ ေထာကးခဵခ္ကးမေပ့ပါ။

၎တို႔ဖတးသညးံစာအုပးမ္ာ့
တ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ မြ္ေဝခဲံသညးံ အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့
မိသာ့စုဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့/အ်ခာ့ရငး့ႏြီ့သညးံ
ဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့

သငးံကေလ့၏ဆရာမြ ေ႐ျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ မြ္ေဝမညး်ဖစးသညး။
အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့သညး ရညးမြနး့ခ္ကး်ပညးံမီရနး တစးႏြစးထကးပိုမို၍

၎တို႔၏ ေက္ာငး့တျငး့အေ်ခအေန

သငံးက ေလ့ႏြငေန႔
းံ စဥးစာဖတးပါ။




၎တို႔ႀကိဳကးႏြစးသကးသညးံ ရငး့ႏြီ့သညးံစာအုပးမ္ာ့ကို ဖတးပါ။



၎တို႔ဖတးထာ့သညးံအေၾကာငး့အရာကို ေဆျ့ေႏျ့ပါ။

တိပ/း စီဒီ၊ ကျနပ
း ္ဴတာ၊ သို႔မဟုတး အီလကးထေရာနစး
စာအုပးမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးဖတး႐ႈပါ။
ဘာ်ဖစးလာသလဲ။ ၎တို႔ဘာကို သငးယူရရြိခဲံသလဲ။

သငးံက ေလ့ႏြင းံအ တူမၾကာခဏစာေရ့ပါ။ အခ္ဳိ႕ေသာ
စိတးကူ့မ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔ပါဝငးသညး - မိသာ့စု သို႔မဟုတး
သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ထဵသို႔ ေရ့ေသာစာမ္ာ့၊ ေစ့္ဝယးစာရငး့မ္ာ့၊
ဇာတးေၾကာငး့ပဵု်ပငးမ္ာ့ သို႔မဟုတး ဂ္ာနယးေရ့သာ့မႈမ္ာ့။
စကာ့လဵု့ကၽျမ း့က္ငးမ ႈကေလံ
ို က ္ငးံပ ါ။ေအဘီစီ စီစဥးရနး
ပလတးစတစး သို႔မဟုတး သဵလိုကးစာလဵု့မ္ာ့ကို သဵု့ပါ၊ စာလဵု့
အႀကီ့ႏြငးံ အေသ့ကို တျဲဆကးပါ၊ ႐ို့ရြငး့သညးံ စကာ့လဵု့မ္ာ့ကို
်ပဳလုပးၿပီ့ မိသာ့စုအမညးမ္ာ့ကို စာလဵု့ေပါငး့ပါ။

