
သံုးတန္း ဥပေဒအရ စာဖတ္ရႈျခင္း
မိဘမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အက္ဥပေဒ 306 လမ္းညႊန္

1 ၄င္းဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားပါလဲ?

▶ စာဖတ္ျခင္း၌ေအာင္ျမင္မႈမ်ားၾကိဳးပမ္းရယူျခင္းအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ 2016 တြင္ Michigan ဥေပဒျပဳအဖြ႔မ်ားမွ အမ်ားျပည္သူ ဲ
အက္ဥပေဒ 306 အား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

▶ ေက်ာင္းသားမ်ား တတိယတန္းျပီးဆံုးသည္ႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ဤအတန္းအဆင့္တြင္ 
စာဖတ္ျခင္းတြင္အားနည္းေနေသးသည့္ k-3 ေက်ာင္းသားမ်ားအား အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေက်ာင္း ဤဥပေဒမွ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

▶ ဥပေဒမွ ထပ္မံခ်မွတ္ထားသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တတိယတန္းႏွစ္ဆံုးတြင္ စာဖတ္ျခင္းအဆင့္မွ တစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
ထိုထက္နိမ့္သည့္အဆင့္တြင္ ေနာက္က်က်န္ေနပါက ၄င္းေက်ာင္းသားသည္ တတိယတန္းတြင္က်န္ရိွကာ ျပန္တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

2 မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြႏပ္ ဘာသိထားဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ?

▶ သင့္ကေလးငယ္၏စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအား ၄င္းမွ မူလတန္းစတင္သည္ႏွင့္ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကပ္သြားပါမည္။ 
▶ သင့္ကေလးငယ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ စာဖတ္ျခင္းတြင္ မတိုးတက္လာပါက တိုးတက္မႈရရိွေစမည့္စာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္အား 

 
ဖန္တီးျပင္ဆင္ေပးသြားပါမည္။  
ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးဆရာမႏွင့္အတူ သင့္ကေလးငယ္၏စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာဖြ႕ ျဖိဳးမႈတြင္လိုအပ္သည့္အေထာက္အကူမ်ားအား အတူပူးေပါင္းရွာေဖြျပီး 
သူ သို႔မဟုတ္ သူမအား ေထာက္ပံ့ေပးႏင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။  ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္အရာမ်ားမွာ-

▶ လိုအပ္မည့္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အပို ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့
▶ စာဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာတိုးတက္မႈလမ္းစဥ္အေပၚ ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားျခင္းမ်ား
▶ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးအတူေရးသားဖတ္ရႈႏင္မည့္ အိမ္တြင္ဖတ္ရႈျခင္း အစီအစဥ္
▶ သင့္ကေလးငယ္သည္ ေႏြရာသီစာဖတ္ျခင္း ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္လ်ွ်င္ လိုအပ္လာေပမည္။

▶ ေက်ာင္းတက္ခ်န္အတြင္းတြင္ သင့္ကေလးငယ္စာဖတ္ျခင္းအားတိုးတက္မႈကိုေပးမည့္ အပိုအေထာက္အကူအေနနဲ႔ အဖြ႔ငယ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရိွေပလိမ့္မည္။ ပံုမွန္စာဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဲ
ညႊန္ၾကားခ်က္အား သင့္ကေလးငယ္မွ မလႊတ္ေစရန္ လိုအပ္ေပမည္။

▶ 2019-2020 ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ျပီး တတိယတန္းမွ စတုတၳတန္းသို႔ တက္ႏင္ဖို႔ရာ သင့္ကေလးငယ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ စာဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္စာေမးပြတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္မနညး္ ဲ
အမွတ္ရရိွရမည္၊ သို႔မဟုတ္ တတိယတန္းစာဖတ္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ညီသည့္အျခားစာေမးပြ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏လုပ္ရွားမႈတြင္ျပေသာ မွတ္တမ္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွရမည္။ ဲ

▶ အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္သည္ အတန္းတင္ခြင့္မရေၾကာင္း အသိေပးစာရရိွခဲ့ပါက သင္မွ ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရက္ 30 အတြင္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး သင့္ကေလးငယ္အတြက္ 
စိတ္အားထက္သန္မႈကိုျပလ်က္ လြတ္ျငိမ္းခြင့္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ႏင္ပါသည္။ ခရိုင္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။

3 ကၽြႏဳပ္၏ကေလးအား ေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္အေနႏွင့္ ဘာလုပ္ႏင္ပါသလဲ? 
ေႏြရာသီတြင္လည္း  သင့္ကေလးႏွစ္သက္မည့္စာအုပ္မ်ားအား သင့္ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ 
အိမ္တြင္ ေန႔စဥ္ ဖတ္ရႈပါ။  လုပ္ေဆာင္ႏဳင္မည့္ အခ်ဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ-

▶ သင့္ကေလးငယ္အား အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ 
ဖတ္ေပးပါ။

▶ သင့္ကေလးဖတ္သည့္အခါ နားေထာင္ေပးပါ။
▶ လိုက္ဖတ္ပါ (သင္မွ တစ္ေၾကာင္းဖတ္ျပျပီး ၄င္းတို႔အား 

လိုက္ဆိုေစပါ)။
▶ တစ္ခ်န္တည္းမွာပဲ အတူဖတ္ပါ။
▶ အႏွစ္သက္ဆံုး ပံုျပင္မ်ားအား ျပန္ဖတ္ပါ သို႔မဟုတ္ 

ျပန္ေျပာျပပါ။ 
▶ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္ကေလးငယ္ႏွင့္ 

ေျပာဆိုၾကပါ။ 

သင္ဖတ္ရႈခိ်န္တြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမွာ-
▶ သင့္ကေလးမွတ္မိသည့္အေၾကာင္းမ်ားအား ျပန္ေျပာဆိုခို္ငးပါ။  
▶ ဤဖတ္ရႈျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။
▶ သင္အႏွစ္သက္ဆံုးအပိုင္းမ်ား၊ သင္ သင္ယူလိုက္ရသည့္အရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 

ဤဖတ္သည့္စာအုပ္တြင္ ဘယ္သူပါေၾကာင္း ၄င္းတို႔ ဘာလုပ္ေၾကာင္းစသည္ကို 
ေျပာၾကပါ။ 

▶ စာအုပ္ထဲမွပံုမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာထဲရိွစကားလံုးမ်ား  မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာၾကပါ။

▶ ပံုျပင္အား သင့္ကေလးဘဝႏွင့္ 
ဆက္စပ္မိေအာင္ ကူညီေပးပါ သို႔မဟုတ္ 
ပံုျပင္အား သင္တို႔အတူဖတ္ဖူးေသာ 
အျခားစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မိေအာင္ 
စဥ္းစားကူညီေပးပါ။ 

▶ သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ မၾကာမၾကာ ေျပာဆိုပါ 
- ထိုစကားလံုးမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ပိုမိုနားလည္ႏင္ျပီး ေကာင္းစြာဖတ္ႏင္သည့္စကားလံုးမ်ားကို 
ေျပာေပးပါ။

▶ စာေရးျခင္းတြင္ အားေပးအားေျမွာက္ျခင္း- ကေလးမ်ားအား ၄င္းတို႔ၾကားရသည့္အသံကိုလို
က္ျပီး ေရးေစပါ၊ စာလံုးေပါင္းျခင္းသည္ တိုးတက္မႈကိုျဖစ္ထြန္းေစျပီး  တိုးတက္မႈလမ္းစလည္း 
ျဖစ္ေပသည္။ 

▶ သင့္ကေလးငယ္စာဖတ္ျခင္းတြင္ တိုးတက္ေစမည့္အရာဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ပညာာေရးတြင္ပါဝင္ျပီး 
စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္အေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါ။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏင္ရန္ သင္၏သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း
အုပ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး သင့္ကေလးအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလိုက္ပါ။ 

အိမ္တြင္ သင့္ကေလးငယ္နွင့္အတူ မည္သို႔ “စာဖတ္ျခင္း” အား 
လုပ္ေဆာင္ရမည္လဲဆိုသည့္ ဗီဒီယိုအား  တြင္ ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။ 

ဤစာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဖတ္ရႈျပီး သင့္ကေလးႏွင့္အတူ အိမ္တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ-
ပဲ့တင္သံမ်ဳးျဖင့္ ဖတ္ရႈျခင္း-

http://bit.ly/2dUEDPI
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