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Baltimor okrugi umumtaʼlim maktablari 

Ota-onalar bilan muloqot:  Oʻqishga tayyorlik haqidagi qonun 

 

Oʻqishga tayyorlik haqidagi qonun 

Senatning 734 - sonli “Oʻqish koʻnikmalarida muammolari boʻlgan oʻquvchilar -  tekshirish va 
bartaraf etish chora-tadbirlari” loyihasi 2020 – 2021 oʻquv yilida kuchga kirdi.  Ushbu qonun 
loyihasiga koʻra, bolalar bogʻchasiga kelayotgan barcha oʻquvchilar oʻqish qiyinchiliklari xavfi 
ostidami yoki yoʻqligini aniqlash uchun oʻquv yilining boshida sinovdan oʻtishlari kerak.  
 

Universal tekshiruv va oʻqishni baholash 

Baltimor okrugidagi davlat maktablari har bir bolalar bogʻchasi va birinchi sinf oʻquvchisini 
oʻqishda qiyinchiliklarga duch keladimi yoki yoʻqligini aniqlash uchun tekshiradi. Koʻrish yil 
davomida uch marta oʻtkaziladi: yil boshi (YB) oktyabr oyida; yilning oʻrtalarida (YOʻ) yanvar 
oyida; va yil oxiri skriningi (YO) may oyida. Tekshiruv vositasi - Dastlabki savodxonlik 
koʻnikmalarining dinamik koʻrsatkichlarining (DSKSK)sakkizinchi nashri qoʻllaniladi. DSKSK 
oʻqishni oʻrganish uchun zarur boʻlgan koʻnikmalarni baholaydi: 

• Fonemik xabardorlik:  Ogʻzaki soʻzlarni tinglash va ulardan foydalanish 
• Fonika: Harflarning talaffuzini bilish va yozma soʻzlarni talaffuz qilish 
• Aniq va ravon oʻqish: Matnlarni oson va tez hamda xatolarsiz oʻqish 

DSKSK har biri taxminan 1 minut davom etadigan qisqa individual testlardan iborat.  Bu kichik 
testlar faqat indikator sifatida ishlatiladi.  Termometr bolaning haroratini umumiy salomatlik 
koʻrsatkichi sifatida oʻlchash uchun ishlatilganidek, har bir test bolaning erta yoshda oʻqish 
qobiliyatini qanchalik yaxshi egallaganining koʻrsatkichidir.  Ballar bolaning oʻqish qobiliyati 
rivojlanishi “toʻgʻri yoʻlda” ekanligini yoki qoʻshimcha yordamga muhtoj ekanligini anglatadi. 
DSKSK bolani baholash uchun ishlatilmaydi.  Ushbu maʼlumot har bir bolaning oʻqishda 
muvaffaqiyat qozonishiga ishonch hosil qilish uchun ishlatiladi. 

Asosiy va qoʻshimcha koʻrsatmalar:  Barcha talabalarning ehtiyojlarini qondirish 

BCPS K – 3 sinflarda “Ochiq sud asoslari ko'nikmalari” dasturini amalga oshirdi.  Open Court-
oʻquvchilarga oʻqish va yozish uchun zarur boʻlgan koʻnikmalarga ega boʻlishga yordam 
beradigan muntazam va batafsil koʻrsatmalardan foydalanadigan, oʻqish koʻnikmalarini 
oʻrgatuvchi keng qamrovli asosiy dasturdir. Qoʻshimcha oʻqish koʻrsatmalari kichik guruhlarda 
qoʻshimcha koʻrsatmalar bilan Open Court kundalik oʻquv mashgʻulotlarini oʻz ichiga oladi.  
DSKSK boʻyicha yetarlicha test ballarini olmagan talabalar qoʻshimcha koʻrsatmalar olishadi. 
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