
 

 

ခ်စ္လစွ ြာေသ ြာ မဘိ /အုပထ္နိ္းသ ူမ်ြား၊ 

ေဖေဖြ္ာဝါရီ ၁၃  ႏွင့္ မတလ္  ၉ ရကအ္တ  င္းတ  င္ သင္တ ိ ့ု၏ေက ်ြာင္းသ ြားမ်ြားသ ည ္

ELPA21® ဟ ု လ ူသမိ်ြားေသြာ ၂၁ ရြာစု အဂၤလ ိပဘ္ ြာသြာစက ြားက ၽ မ္းက ်င္မွု 

စြာေမးပဲ ႀကီး (English Language Proficiency Assessment for the 21st Century) 

က ို ေျဖဆ ိရုပါမည္။ 

E LP A21 သည္ က  န္ပ််ဴ တြာျဖင့္ေျဖဆ ိရုေသ ြာ စြာေမးပ ႀဲက ီးတ စ္ခုျဖစ္ၿပီး အ ဂၤလ ိပဘ္ ြာသြာ 

သ ငယ္ ူေနသ ူမ်ြား သ ည ္သ ူငယတ္ န္းမ ွ၁၂ တ န္းပညြာေရးႏွင့္ ေက ြာလ ိပ္မွ အသ ကေ္မ း 

ဝမ္းေၾက ြာင္း အဆ ငသ္ င့္ျဖစေ္ရးတ ိ ့ုအထ ိတ ိးုတကသ္ ငယ္သူ  ြားစဥ ္သတူ ိ ့ု၏လ ုပ္ေဆ ြာင္ 

မွုက ို တ ိုငး္တ ြာႏုိင္ရန္ ရည္႐ ယလ္ ုပ္ေဆ ြာငထ္ ြားျခင္းျဖစသ္ ည္။ E LP A21 တ  င္ပါေသြာ 

အေၾက ြာင္းအရြာမ်ြားသ ည္ ေက ်ြာငး္သ ြားမ်ြား အဂၤလပိ္ဘြာသ ြာစက ြားက ၽ မး္က်င္မွု (ELP) 

စ ႏုွန္း ႏွင့္ ျပည့္မီမုွ႐ိွေၾက ြာင္း သ ိ ့ုမဟတု  ္ျ ပည့္မီရန္တ ိးုတက ေ္နေၾက ြာင္း ဆ ိုင္ရြာ သကေ္သ 

သ ြာဓကတ ို ့က ို စုစည္းဖို ့ရည္႐ ယလ္ ုပ္ေဆ ြာငထ္ ြားပါသည္။  ဤစ ႏုွန္းမ်ြားသ ည္ ဘ ြာသ ြာ 

စက ြား၏ခက ္ခမဲွကု ို မးီေမြာင္းထ ိုး ဖ င့္ဆ ိုျပျခငး္၊  ဘ ြာသ ြာစက ြားဆ ိုင္ရြာ အသ ိပညြာႏွင့္  

ဘ ြာသ ြာစက ြားအသ  ုးျ ပဳမွုအ ရည္အေသ  းမ်ြားဆ ိုင္ရြာ က ႑အြားလ  ုးတ ို ့ ပါ ဝငသ္ ည္။ 

E LP A21 မွရ႐ွိေသ ြာ သတ ငး္အခ်က ္အလက ္မ်ြားသည္ ဆရြာ၊ ဆ ရြာမမ်ြားအြား 

ေက ်ြာငး္သ ြားတ စ္ဦး၏ အြားသ ြား ခ်က၊္  အေလ းထ ြားက ြာ ထ ပဆ္ င့္က ူညီေပးရမည့္ အခ်ကအ္လ က ္မ်ြားက ို သ ိ႐ွိေအြာငက္ ူ ညီေပးသ ည။္ 

စြာေမးပဲ ႀကီး မွရ႐ွိေသ ြာ အခ်က ္အလက ္မ်ြားက ဆ ရြာ၊ ဆရြာမမ်ြားက ို ဆ  ုးျဖတ ္ခ်က ္ေက ြာင္းမ်ြား ခ်ႏိုင္ေအြာင ္ကညူီေပးၿပီး 

သတူ ို ့၏သ  န္သ င္မွုမ်ြားက ို ျ ပန္ေလလ့ ြာ၍  တ ိုးတက ္ေက ြာင္းမ န္ေအြာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေစသည္။ 

အီးအဲလအ္လဲ ္ (E LL ) ဝန္ေဆ ြာင္မွကု ို စ န္ ့လ ႊတ ္ဖုိ ့ေ႐ းခ်ယ ္ခဲ့ေသ ြာ မိဘ မ်ြား၏ေက်ြာငး္သ ြားမ်ြားအပါအဝင ္အ ိကုအ္ိဝုါျပည္န ယ ္ေတ  ႐ိွ 

ေသ ြာ အီးအလဲ ္အလဲ ္ေက ်ြာင္းသ ြားမ်ြားအြားလ  ုးသ ည္ E LP A21 က ို ႏွစ္စဥ္ေျဖဆိရုပါမည္။ ဤစြာေမးပ ဲႀကးီမွ  ရမတွ ္မ်ြားသ ည္ 

ပညြာေရးလ မ္းေၾက ြာင္းတ  င္ ေနြာကထ္ ပ္ေျခလမွ္းမ်ြားေလ ွ်ြာကလ္ ွမ္းႏုိင္ရန္အတ  က ္ သ င့္ေက ်ြာငး္သ ြားက ို က ူညီျပင္ဆင္ေပးသ ည္။ 

E LP A21 ႏွင့္ပတသ္က ္၍ သင့္တ  င္ ေမးစရြာမ်ြား႐ွိပါက  သင့္ေက ်ြာင္းမွ အီးအလဲ ္အလဲဆ္ ရြာ၊ ဆ ရြာမက ို ေက ်းဇူး ျပဳ၍  ဆက ္သ  ယ ္ပါ။ 

ELPA21 မိဘမ်ြားအတ က္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELPA21 စြာေမးပ ႀဲကးီ၏ 

အက်ဳးိေက်းဇးူမ်ြား 

 နြားေ ထြာင္၊ စကြားေျပြာ ၊ စြာဖတ္ႏွင့္ 
စြာေရးက႑ တို ့တ င္ ဘြာ သြာစကြား 
ဆိုင္ရြာတိုးတက္မွု အရည ္အခ်င ္းကို 
တိုင္းတြာျခင္း၊ ထိုဘြာသြာရပ္မ်ြာ းတ င္ 
အြားန ည္းခ်က္၊ အြားသြာခ်က္တုိ ့ကုိ 
သိ႐ွိေအြာင္ပ ို င္းျခြားျခင္း 

 ပ ုမွန္တိုင္းတြာသည့္စ ႏ ွုန္းျ ဖင့္ 
တစႏ္ွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ တိုးတ က္မွုကုိ 
စစ္ေဆးတိုင္တြာျခင္း 

 ခ႐ိုင္ႏ ွင့္ တစ္ႏိုင္င  လ ုးတ င္ ႐ွိေသြာ 
အျခြားေ က်ြာင္းသြားမ်ြာ းႏွင့္ယွဥ္၍ 
လုပ္ေဆြာင္ႏ ိုင္မွုစ မ္းရညက္ို 
စစ္ေဆးတိုင္းတြာျခင္း 

Think. Learn. Grow. 

ELPA21 Parent 2017 Flyer in Burmese 


