
READ စာဖတစ္ြမ္းရည္ ျပ႒ာန္းခ်ကဆ္ိုတာဘာလဲ။  
READ ျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသတူိငု္း အဆင့္ 
၃(သို႕) အဆင္ ့၃ႏွင္ ့အထက ္စာဖတစ္ြမ္းရည္တတေ္ျမာက္မႈ 
ပိုခိငုမ္ာေစရန ္ညႊန္ၾကားခ်ကေ္ပးထားေသာ ဥပေဒ 
တစခ္ုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒသည ္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္အတိုင္း 
စာဖတ္နိငု္ေစရန ္ျဖည့္စြကပ္ို႔ခ် လမ္းညႊန္မႈ လိုအပသ္ည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတတ္င္ျပရာတြင ္ေက်ာင္းမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

0စာဖတစ္ြမး္ရည ္သသိသိာသာနမိ္႔က်ျခငး္ဆိတုာဘာလ။ဲ 
စာဖတ္စြမ္းရည ္သသိိသာသာနိမ့္က်ျခငး္ဆိသုညမ္ွာ 
ထိုေက်ာင္းသားတြင ္လကရ္ွ ိရွိရမည့္သတ္မတွ ္
အဆင့္ေအာကတ္စ္ႏွစ(္သို႕) တစ္ႏွစ္ထက္ပိကုာ ေလ်ာ့ေနသည့္ 
စာဖတ္စြမ္းရည ္ရွိေနျခင္းကိဆုိလုိပုါသည္။သေုတသနျပဳခ်က္အရ 
ပညာသင္ႏွစ္အဆံုးမွရလာသည့္ စာဖတ္စြမ္းရည္ႏႈန္းသည ္
အနာဂတ္ပညာသငႏွ္စ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္
အေရးၾကီးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

READ စာဖတစ္ြမး္ရည ္အစအီစဥဆ္ိတုာဘာလ။ဲ 
 စာဖတ္စြမ္းရည ္အစီအစဥ္သည ္စာဖတ္စြမ္းရည ္သသိသိာသာ 
နိမ့္က်ေနသညဟ္ ုေဖာ္ထုတေ္တြ႕ရွိရသည့္ အတနး္ပညာ အဆင့္ ၃ 
ရွိေက်ာင္းသားမ်ားတက္ေရာကေ္နသည္ ့
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ကေလးတစဥ္ီးခ်င္းစီအား 
ၾကား၀ငေ္ျဖရငွ္း စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစသ္ည။္ ယင္းအစီအစဥသ္ည ္
ကေလးငယ၏္ စာဖတစ္ြမ္းရည္ပွ်မ္းမွ်အဆင့္သို႕မေရာက္မခ်င္း 
ဆက္လကလ္ပုေ္ဆာငေ္ပးျခင္းျဖစသ္ည္။ 

 
READ စာဖတစ္ြမ္းရည္အစီအစဥ္ကိ ု
စာဖတ္သူတစ္ေယာကအ္ေနျဖင္ ့သင္က့ေလး 
စာဖတ္စြမ္းရည ္တိုးလာရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင္ ့
ပံုေဖာ္ထားသည္။ 

∗ သက္ဆုိငရ္ာ စာဖတ္စြမး္ရည္ ပနး္တုိငမ္်ား 

∗ ေက်ာငး္တြင ္ပို႔ခ်လမး္ညႊနမ္ႈေပးျခငး္ 

∗ အိမတ္ြင ္အေထာက္ကူျပဳေပးျခငး္ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurora အမ်ားပိုင္ေက်ာင္း 
သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ဌာနစိတ္ 

၁၅၀၀၁ E 1st Ave. 
Aurora, Colorado ၈၀၀၁၁ 

စာဖတ္စြမ္းရည္ ျပ႒ာန္းခ်က္   
မိသားစမု်ား သိေစဖို႔ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသ ူစာဖတ္စြမ္းရည္ 
ျမင့္မားလာေစရန ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့မိသားစုမ်ား 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပံု 



2မညသ္ည့္သတငး္အခ်ကအ္လကက္ အေရးၾကးီဆံုးျဖစသ္နညး္။ 
Aurora အမ်ားပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကၽႊန္ေတာ/္မတုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ အနာဂတ္ပညာေရးရယူရန္ 

(သုိ႔)အလုပ္အကုိင္အတြက္ အသင့္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ားအားလုံး အထက္တန္းေက်ာင္းပညာအဆင္ ့
ေအာင္ျမငႏုိ္င္ေစေရးျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားျပင္ဆင္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔ေက်ာင္း 

အပ္လွ်င္အပ္ခ်င္း စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။ 

မမိ ိကေလးအားအိမတ္ြင ္
ဘယ္လုိအေထာက္ကူျပႏုိငသ္လဲ။ 
ေအာကတ္ြင္အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ရွသိည ္

 သင့္ကေလး၏ဆရာ/မ 
မွလည္းအၾကံျပဳႏုိင္သည္။ 

5ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတမ္ႈ(အကျဲဖတမ္ႈ) 
သင့္ကေလး၏ဆရာ/မသည ္ကေလးမ်ား၏ စာဖတစ္ြမ္းရညက္ိ ု
အကခဲတဆ္ံုးျဖတ္ရန္အတြက ္
စာဖတ္စြမ္းရညတ္ိုးတကလ္ာေစေရးအကခဲတ ္ဆံုးျဖတ္မႈ (DRA2) 
ကိ ုအသံုးျပဳေနပါသည။္ 
 
ဤအကခဲတ္ဆံုးျဖတမ္ႈအခ်က္အလကမ္ ွသင့္ကေလး စာဖတ ္
စြမ္းရညသ္ည ္မူလတန္းအဆင့္ေအာက ္သသိသိာသာ 
က်ဆင္းေနသညက္ိ ုညြန္ျပေပးပါသည။္ 
 
သင့္ကေလးသည ္အဂၤလပိ္စာဘာသာစကား ေလလ့ာသင္ယ ူ
ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစေ္နလွ်င ္ကေလး၏အဂၤလိပ္စာ ဘာသာ 
စကား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိ ုၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေထာက္ပံထ့ားေသာ ဘာသာစကားအကျဲဖတ္ရမွတ ္
မ်ား(ACCESS) ေဖာ္ျပေပးပါ။ အဂၤလိပ္စာ ေလလ့ာသမူ်ား အ တြက္ 
စာဖတ္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ဘာသာစကားတိးုတက္မႈအဆင့္ ႏွစ္ခလုံုးကို 
စာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထားပါသည္။ 

3သင့္ကေလးမ်ား၏စာဖတ္မႈစြမး္ရည္တုိးတက္မႈကုိ 
အေထာက္အကူျပဳရန ္စာဖတ္ျခငး္အစအီစဥကုိ္ 

ၾကံရြယ္ျပဳလုပထ္ားပါသည္။ 

6ေက်ာင္းမ ွေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
သင့္ကေလး၏ဆရာ/မႏွင့္ အျခားေက်ာင္း၀နထ္မး္တို႔သည ္
သင့္ကေလးစာဖတ္ျခငး္အစီအစဥ္၏ ရည္မနွ္းခ်က္မ်ားကိ ု
ရယေူပးႏုိင္ေသာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ၾကား၀င္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားကိ ု
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက ္အတတူကြပူးေပါင္းလပု္ေဆာင ္ေန 
ၾကပါသည။္ 
 
၄င္းသည ္ၾကား၀ငလ္ုပေ္ဆာင္ေပးမႈသကသ္က ္မဟုတ္ပါ။ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသညလ္ညး္ ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက ္ေက်ာင္း 
သငခ္န္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ပိုမိရုရွိေစရနအ္တြက ္နည္းလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြေနၾကပါသည။္    
 
 

7အိမ္မွေထာက္ကမူႈမ်ား 
အိမ္ရွိ လူၾကီးမ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ 
တကၠသိလုဆ္ရာမ်ား၊စာေရးဆရာမ်ားႏွင္ ့အေဟာေျပာေကာင္းသမူ်ား ျဖစလ္ာေစရန ္
အကူအညီေပးရာ၌ အဓိကအေပါင္းေဖာ္ျဖစ္သည။္ 

 
သင့္ကေလးဆရာ/မႏွင့္လည္း စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ ္
ဖနတ္ီးရနႏွ္င့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာငရ္န္အတြက ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကပ္ါ။ 

8အခ်ိန္ျမင့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ပတသ္က္ေသာ ႏွစဆ္ံုးညီလာခံႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ 
စာဖတ္ျခင္းအစအီစဥ္မွာပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္းမွာ အစီအစဥက္ိ ု
ျပန္လညသ္ံုးသပရ္န္အတြက ္ႏွစဆ္ံုးညီလာခပံြဲသို႔ တကေ္ရာကရ္မည္ျဖစ္ျပီး 
ေနာက္ႏွစ္အတြက ္အစီအစဥ္ခ်ရန ္အတြက ္ပူးေပါင္းလုပေ္ဆာငရ္မည္။     
 
 ညလီာခပံြဲလုပေ္နခ်ိနမ္ွာ သငက္ေလးဆရာ/မမ ွ     သင့္ကေလး 
 လိုအပခ္်ကႏွ္င့္ျငိတြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုမ်ေ၀ေပး  
 ပါလိမ့္မည္။ 
          
အခ်ိ ႔ဳေက်ာင္းသားမ်ားသည ္သင္ခန္းစာေက်ညက္ရန္အတြက ္တစႏွ္စ္ထက္ပို၍ 
လိုအပပ္ါသည။္အခ်ိန္ျမငွ့္သင္ၾကားေရးကာလအား ေရြးခ်ယ္ႏုိငသ္ညဟ္ ု
ဥပေဒမွထတုေ္ဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အျခားၾကား၀င္လပု္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ေထာကပ္ံ့မႈအမ်ား အျပား ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အထကတ္န္းအဆင့္ပညာကိ ု
ထပက္ာတ လလဲတဲကေ္နျခင္းသည ္အျခားကိစၥအမ်ားအျပားမွာ 
ေကာင္းေသာရလာဒ္ ျဖစ္လိမ့္မညမ္ဟတု္ပါဟ ုသုေတသနတစခ္ကု 
ျပသေနပါသည။္  

 
အဂၤလပိ္စာေလလ့ာေနသူမ်ား (ELLs) အတြက:္ ဘာသာစကားႏွင္ ့
စာေပေလ့လာမႈႏွစ္ခလုံုးအတြက ္သင့္ေလ်ာ္ေသာသငခ္န္းစာပို႔ခ်မႈဆိငု္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိ ုအဂၤလပိ္စာဘာသာစကား သင္ၾကားေရးကိ ု
အထူျပဳေဆာငရ္ြက္ေနေသာ ဆရာ/မ တစဥ္ီးဆမီ ွေထာကပ္ံ့မႈျဖင္ ့
ဆံုးျဖတ္ေပးထားပါသည။္ ကိလုိုရာဒုိျပည္နယ ္တရားရုံးမ ွ
အဂၤလပိ္စာဘာသာစကားကိ ုသတူို႔၏ဒုတယိ(သို႔) အျခားဘာသာစကားအျဖစ ္
ေလလ့ာေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္အခ်ိန္ျမွင့္သင္ၾကားေရးကိ ု
မေထာက္ခပံါ။ 

ေက်ာငး္ပညာေအာင္ျမငမ္ႈသည ္သင့္ကေလးအတြက ္အေရးၾကီး 
သည္ဆိတုာကိ ုသေိအာငေ္ျပာပါ။ 
 
သင့္ကေလးေက်ာင္းပံုမွနတ္က/္မတကက္ိ ုေသခ်ာေလ့လာပါ။ 

4မိခငဘ္ာသာစကားအတိုင္း နားေထာငပ္ါ၊ 
ေျပာပါ၊ဖတပ္ါ၊ေရးပါ။မိခင္ဘာသာစကားအတိုင္းတိုးတက္မႈမ ွ
သင့္ကေလးအား  အဖတစ္ြမ္းရညႏွ္င့္ အေတြးအေခၚစြမ္းရညက္ိ ု
အေထာက္အကူျပဳ ပါလိမ့္မည္။ 
 
အျပန္အလနွ္ေျပာဆိုျခင္းသည ္အေရးၾကီးပါသည္။ 
ေအာကပ္ါအေၾကာင္းအရာကိ ုေျပာဆိုပါ: 

• ေက်ာင္းတကသ္ည့္ေန႔ကို မညက္ဲ့သို႔ျဖတသ္န္းခဲပ့ံု 

• သတူို႔ဖတ္ခဲေ့သာ စာအုပ္မ်ားအေၾကာငး္ 

• အတူမွ်ေ၀ခဲေ့သာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္း 

• မိသားစုအေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားမိသားစ ုအေၾကာင္းမ်ား 
 
သင့္ကေလးႏွင့္ေန႔တိုင္းအတ ူစာဖတ္ပါ။ 

• သတူို႔ၾကိဳက္ေသာ စာအုပမ္်ားကိ ုဖတ္ပါ။  

• ကက္ဆကေ္ခြ၊စီဒီေခြ၊ကြနပ္်ဴတာ(သို႔) အီးဘြတ္ခမ္်ားျဖင္ ့
စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း 
နားေထာငပ္ါ။ 

• သတူို႔ဖတ္ေနေသာ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။ 
ဘာေတြျဖစ္သြားတာလ။ဲ သတူို႔ ဘာေတြသင ္ယူရရွိခဲသ့လ။ဲ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူမၾကာမၾကာေရးပါ။ ၄င္းတြင ္
မိသားစထုံပို႔စာ(သို႔)သငူယခ္်င္းဆီေပးစာ၊ 
ေစ်း၀ယ္စာရင္း၊ပံုျပင္မ်ား(သို႔)ဂ်ာနယ္အေၾကာငး္မ်ား ပါ၀င္ပါေစ။ 

စကားလံုးစြမ္းရညက္ိ ုေလက့်င့္ပါ။ ABC အကၡရာကိ ု
အစဥလ္ိကု္ေရးသားရန၊္အကၡရာ 
အၾကီးေသးယွဥတ္ြဲရန္၊အလြယဆ္ံုးစကားလံုးမ်ားႏွင္ ့
မိသားစုနာမညမ္်ားေပါင္းေရးရန ္ပလကစ္တစ(္သို႔) 
သလံိုကဓ္ာတပ္ါသေရစာလံုးမ်ား အသံုးျပဳပါ။ 
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