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အေကာင္းဆုံး ကနဦး သူငယ္တန္းအကဲျဖတ္မႈ 
မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အေကာင္းဆုံး ကနဦး သူငယ္တန္းအကဲျဖတ္မႈ (Best Start Kindergarten Assessment) ဆိုသည္မွာ သူငယ္တန္း
အစတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဂၤလိပ္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာတတ္ေျမာက္မႈမ်ားက ဆရာ/ဆရာမ
မ်ားက ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ ကူညီေပးသည့္ ႏိုင္ငံအႏ႔ွံေဆာင္ရြက္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားသည္ ကမၻၻာႀကီးႏွင့္ ၎တို႔ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိလူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာမွ  
ရရွိလာေသာ အသိပညာႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား၊ စာေပႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာတို႔ကို  
အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ အရင္ဆုံး တတ္ေျမာက္ၿပီးမွ ေက်ာင္းစတက္ၾကျခင္း  
ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံး ကနဦး သူငယ္တန္းအကဲျဖတ္မႈတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈ
အပိုင္းႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာတတ္ေျမာက္မႈ အပိုင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း
စီ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို  
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သိရွိမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူမႈ  
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဤအကဲျဖတ္ခ်က္က ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို  
အေထာက္အကူေပးပါသည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီႏွင့္ 
အတူထိုင္ၿပီး သူတို႔ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို အာ႐ုံစိုက္ၾကသည္။ သင့္ကေလး
အေနျဖင့္ ဤအကဲျဖတ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ့လာရန္ မလိုအပ္ပါ။ 
ကေလးမ်ားသည္ မတူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သင္ယူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
သင့္ကေလးသည္ ေမးခြန္းအားလုံးကို မေျဖႏိုင္လွ်င္ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါ။

အကဲျဖတ္ၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ အကဲျဖတ္မႈအတြင္း သင့္ကေလးျပသခဲ့ေသာ  
ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာႏွင့္ နားလည္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို  
ဆရာ/ဆရာမမ်ားက သင့္အား ေပးပါလိမ့္မည္။

အေကာင္းဆုံး ကနဦး သူငယ္တန္းအကဲျဖတ္မႈသည္ ေက်ာင္းသားအားလုံးႏွင့္  
သက္ဆိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသည္ သင့္မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ပါက  
(သို႔မဟုတ္) သင့္ကေလးသည္ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္  
လိုအပ္ပါက သင့္ကေလးအား မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေပးႏိုင္သည္ကို ပိုမိုသိ႐ွိရန္  
ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

စာတတ္ေျမာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း

စာတတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမည္ကို  
ေရးႏိုင္/မေရးႏိုင္၊ အသံ၊ စာလုံးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ စကားလုံးမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္မႈ  
ရွိ/မ႐ွိ သိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား ဖတ္ျပဖူးေသာ စာအုပ္ငယ္မ်ားအေၾကာင္း 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္မွတ္မိႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ အကဲျဖတ္ႏိုင္
ရန္ ပုံစံထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

စာတတ္ေျမာက္မႈ အကဲျဖတ္မႈအတြင္း ဆရာ/ဆရာမက သင့္ကေလးအား  
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလိမ့္မည္။

 • ဤ map, tap စကားလုံးမ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ အလားတူ  
ကာရန္တူေသာ အျခားစကားလုံးကို စဥ္းစားႏိုင္ပါသလား။

 • (စာအုပ္ငယ္ေလးတစ္အုပ္ကို ဖတ္ျပၿပီးေနာက္) 'အခုန ဆရာ ဖတ္ျပလိုက္တဲ့ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္း ေျပာျပေပးႏိုင္မလား'

သင့္ကေလးသည္ အသံတူေသာ စကားလုံးမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ 
၎တို႔အား ဖတ္ျပထားသည့္ စာအုပ္ငယ္ေလးမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္မွတ္
မိႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ဤေမးခြန္းမ်ားက ကူညီေ
ပးသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ပထမဆုံးႏွစ္တြင္ ကေလးမ်ားတ
တ္ေျမာက္လာမည့္ အေရးပါေသာ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသခၤ်ာ အကဲျဖတ္ျခင္း။

ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကနဦးဂဏန္းသခၤ်ာသေဘာတ
ရားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာေရတြ
က္ႏိုင္သည္၊ မည္သည့္ဂဏန္းမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္သည္၊ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေရတြက္ႏို
င္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ကိန္းဂဏန္းငယ္မ်ားကို ေပါင္း၊ ႏုတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ထပ္တလဲလဲ 
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပုံစံမ်ားကို သိရွိႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ပုံစံထုတ္ထားျခင္း  
ျဖစ္သည္။ 

ဂဏန္းသခၤ်ာအကဲျဖတ္စဥ္ ဆရာ/ဆရာမက သင့္ကေလးအား ေအာက္ပါကဲ့
သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလိမ့္မည္။

 • တစ္ကေန စ၊ ေရတြက္ၿပီး ရပ္ရမည့္ေနရာေရာက္ရင္ ဆရာေျပာမယ္

 • '(5)ဒီနံပါတ္က ဘာလဲဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္မလား' ။

သင့္ကေလးသည္ နံပါတ္မ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ၿပီး အစဥ္လိုက္ ေရတြက္ႏိုင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ဆုံးျဖတ္ရန္ ဤေမးခြန္းမ်ားက ကူညီေပးပါမည္။ ဤအရာ
မ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ပထမဆုံးႏွစ္တြင္ ကေလးမ်ားတတ္ေျမာက္လာမည့္ 
အေရးပါေသာ ဂဏန္းသခၤ်ာတတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္သည္။

Best Start Kindergarten Assessment အေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ စကားျပန္လိုအပ္ပါက 131 450 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ 
ကူညီရန္ သင့္ဘာသာစကားေျပာေသာ စကားျပန္တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
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