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တုိင္းတာ ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ကုိ အသုုံးျပဳသည္။ 

 

 

 

 

 

 

   



 

2014 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ 

 
ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ (SPF) အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ အေသးစိတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီခ့ဲျခင္း ရိွ- မရိွ၊ စံညြန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသုုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ့ဲျခင္းရိွ- မရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ (အခ်ဳ္ိ႔ေသာ တုိင္းတာမႈမ်ား၌) စံညြန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္သြားျခင္းရိွ- မရိွ ၊ စသည္တုုိ႔ကုိ ဆုုံးျဖတ္ရန္ အသုုံး 
ျပဳသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား စသည္တုုိ႔ကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
SPF တုိင္းတာမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာ တန္ဖိုုး ေဒတာအခ်က္အလက္ (ဆုုိလုုိသည္မွာ - 2012-13 ႏွင့္ 2013-14) မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာသည္။ အကယ္၍ 
တစ္ႏွစ္တာ တန္ဖုုိးကုုိသာ ရရွိလွ်င္၊ ထုုိတစ္ႏွစ္တာကုုိသာလွ်င္ အသုုံးျပဳသည္။ တစ္ႏွစ္စီအား သီးျခားစီ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈျပဳကာ၊ ထုုိ႔ေနာက္ တစ္ခုု 
တည္းေသာ တုိင္းတာမႈ အခ်က္ျပမီး အတြင္းသုုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္တာ၏ ရမွတ္မ်ားအား ေပါင္းထည့္ရန္ (မူေဘာင္) Matrix တစ္ခုုကုိ အသုုံးျပဳသည္။ 
 

I. ပညာေရးဆုုိင္ရာအစီအစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုုျဖစ္ပါသလား။ 

1. အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားတုုိးတက္မႈ  - ႀကီးထြားမႈ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်လုုံေလာက္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရရွည္ျဖစ္ေသာ ႀကီးထြားမႈျပဳလုုပ္လ်က္ရိွပါသလား။   
 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားတုုိးတက္မႈတြင္ (1*) အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး၊ (2*) တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလယ္အလတ္ႀကီးထြား 
မႈ ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ဳိး၊ (3*) အမွီလုုိက္ႀကီးထြားမႈ၊ (4*) ထိန္းသိမ္း ႀကီးထြားမႈ၊ (5*) စဥ္ဆက္မျပတ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ႀကီးထြားမႈ၊ (6*) COALT ႀကီးထြားမႈ၊ (7*) 
တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ (ELL ၊ FRL ႏွင့္ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား) ၊ (8*) တစ္စစီ ပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (ELL ၊ FRL ႏွင့္ 
လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား) ၊ (9*) မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စု ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ၊ (10*) ACCESS ႀကီးထြားမႈ စသည္တုုိ႔အား အသုုံးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၏ ေဒါင္လုုိက္ 
ႀကီးထြားမႈအား တုုိင္းတာမႈ ႏွင့္ (13*) 10th တန္း TCAP မွ 11th တန္းCOACT သုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
* 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR ပါဝင္သည့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ (SAR-ပါဝင္သည့္ ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေဝါဟာရမ်ား၌ ၾကည့္ရႈေစလုိပါသည္။)  
 

1.1 a-c TCAP အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး - ေက်ာင္း၏ TCAP အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 50 သုုိ႔မဟုုတ္ 50 အထက္တြင ္
ရွိခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ အနည္းဆုုံး 35 ရွိေသာ္လည္း 50 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္    
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ အနည္းဆုုံး 50 ရွိေသာ္လည္း 65 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္  
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 65 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရိွသည္  

1.1a=စာဖတ္ရႈျခင္း၊ 1.1b=သခ ၤ်ာ၊ 1.1c=စာေရးသားျခင္း 
 
 
 
 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 
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1.2 a-c တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ TCAP အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ TCAP 
ေပၚတြင္ တန္းတူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ၾကီးထြားမႈ ရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ အုုပ္စုုလုုိက္အလယ္လတ္ ေအာက္ 10 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး ပုုိမ်ား ေနခဲ့ 

သည္ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ အုုပ္စုုလုုိက္အလယ္လတ္ ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးပိုုေသာ္လည္း 

10 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္  
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ အုုပ္စုုလုုိက္အလယ္လတ္ အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း 

အခ်ဳိးအတြင္း ရိွေနခ့ဲသည္ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္  အုုပ္စုုလုုိက္အလယ္လတ္ အထက္ အနည္းဆုုံး 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး 

တြင္ ရိွသည္ 
1.2a=စာဖတ္ရႈျခင္း၊ 1.2b=သခ ၤ်ာ၊ 1.2c=စာေရးသားျခင္း 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

1.3 a အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ 30% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 30% ရိွေသာ္လည္း 40% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္  
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 40% ရိွေနခ့ဲသည္။ 
1.3 b အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - သခၤ်ာ - TCAP ေပၚတြင္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ 10% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 
သည္ အနည္းဆုုံး 10% ရိွေသာ္လည္း 20% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္ 

4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 
သည္ အနည္းဆုုံး 20% ရိွေနခ့ဲသည္။ 

1.3 c အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - စာေရးသားျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မတ္ွခ်က္ မျပည့္မီေပ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ 20% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 20% ရိွေသာ္လည္း 30% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 30% ရိွေနခ့ဲသည္။ 
*တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအားနိမ့္ေသာတစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ ျမင့္ေသာတစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ ဟူ၍ခြြဲျခားထား 
သည္။ နိမ့္ေသာ PP မွ ျမင့္ေသာ PP သိုုပ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းအား အမွီလုုိက္ႀကီးထြားျခင္းဟုု သတ္မွတ္သည္။ 
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2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 
 

1.4 a ထိန္းသိမ္းႀကီးထြားမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္အတြငး္ ရွိေနသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင္ ့ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြငး္ရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွ ိေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

70% ေအာက္ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 70% ရွိေသာ္လည္း 80% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 80% ရွိသည္  
1.4 b ထိန္းသိမ္းႀကီးထြားမႈ - သခၤ်ာ - TCAP ေပၚတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သိုု႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ တြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

30% ေအာက္ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 30% ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 50% ရွိသည္ 
 

1.4 c ထိန္းသိမ္းႀကီးထြားမႈ - စာေရးသားျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ တြင္းရိွေနသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

70% ေအာက္ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 70% ရွိေသာ္လည္း 80% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္အတြင္းရိွေနသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 80% ရွိသည္ 
 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 
1.5. စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ႀကီးထြားမႈ - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္းမရိွေပ။ 
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1.6. COALT ႀကီးထြားမႈ - COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က ္အဆင့္မ်ားတုုိးတက္လာခ့ဲသည့္ (အကယ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ျခင္း ေအာက္တြင္ရွိေနခဲ့လွ်င္)၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ (အကယ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင ္ရွိေနခဲ့လွ်င္) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ တုုိးတက္လာခ့ဲသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသား 

မ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 20% ေအာက္တြင ္ရိွေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ တုုိးတက္လာခ့ဲသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား 

၏ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 20% ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ တုုိးတက္လာခ့ဲသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား 

၏ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 50% ရွိသည္။ 
*မွတ္ခ်က္ - အားလုုံးေသာ COALT ဘာသာရပ္ဧရိယာမ်ားအား ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ေပါင္းထည့္ထားသည္။ COALT မွ TCAP စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔ 
သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုုးတက္လာသည္ဟုုသတ္မွတ္သည္။ 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 

1.7 a-c တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ - အခမ့ဲ/ေလ်ာ့ခ်ေပးထားသည့္ ေန႔လည္စာ၊ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား၊ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား သင္ယူသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ TCAP ေပၚရိွ ေက်ာင္း၏ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 50 သုုိ႔မဟုုတ္အထက္ တြင္ ရွိခ့ဲပါသလား။ 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွသည့္ အေလးထားအုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္သည္။ (အေလးထား အုုပ္စုုမ်ား၏ 
အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုုိခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စကားလုုံးအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္အား ကုုိးကားပါ။) တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈသည္ ပထမဆုုံး တစ္စစီ 
ပိုုင္းျခားထား သည့္အုုပ္စုု၏ MGP အား တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ရရိွေသာအမွတ္မ်ားအားဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ 1.1a-c က့ဲသိုု႔ တူညီေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုုံးျပဳ 
ျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ သခ ၤ်ာ - သည္ 3 မွတ္တန္ဖိုုးရွိၿပီး အမ်ားဆုုံး 9 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
1 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 35 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွခဲ့ျပီး 50 ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 50 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွခဲ့ျပီး 65 ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 65 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွသည္။ 

 

အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရိွေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးသည္။ 
 

1.7a-c တစ္စစီ ပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္း၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုသည္ မည္မွ် ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခ့ဲ 
သနည္း။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ 33% ေအာက္ ေလ်ာ့၍ ရရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 33% ရရွိခ့ဲေသာ္လည္း 

65% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 65% ရရွိခ့ဲေသာ္လည္း 

80% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 80% ရရွိခ့ဲသည္။ 

1.7a=ELL; 1.7b=FRL; 1.7c= လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား  
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 
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1.8 a-c တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာင္း၏ အေလးထားအုုပ္စုုမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ ရည္ညႊန္းကိုုးကားအုုပ္စုုႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကီးထြားမႈ ရွိခဲ့ပါသလား။  

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွသည့္ အေလးထားမႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းကုုိးကား အုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္သည္။ 
(အေလးထားအုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စကားလုုံးအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္အား ကုုိးကားပါ။) 
တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ပထမဆုုံး တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းကုုိးကား အုုပ္စုုမ်ား၏ MGP 
အားတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ရရိွေသာအမွတ္မ်ားအားဆုုံးျဖတ္ရန္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္တြက္ခ်က္ သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - 
စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ သခၤ်ာ - သည္ 2 မွတ္တန္ဖိုုးရိွၿပီး အမ်ားဆုုံး 6 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ အကယ္၍ အေလးထားအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုထက္ 10 ရာခုုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးထက္ပိုုၿပီး ေလ်ာ့နည္းေနခ့ဲလွ်င္။ 
1 မွတ္ အကယ္၍ အေလးထားအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုေအာက္တြင ္10 ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ဳိး ေဘာင္အတြင္း ရိွေနခ့ဲလွ်င္။ 
2 မွတ္ အကယ္၍ အေလးထားအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုႏွင့္ယွဥ္ပါက တန္းတူညီ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေနခ့ဲလွ်င္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရိွေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးသည္။ 
 

1.8 a-c တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္း၏ အေလးထားအုုပ္စုုမ်ားသည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မည္မွ် 
ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ့သနည္း။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ 50% ေလ်ာ့၍ ရရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 50% ရရွိခ့ဲေသာ္လည္း 

74% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 74% ရရွိခ့ဲသည္။ 

1.8a=ELL ၊ 1.8b=FRL ၊ 1.8c= လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား  
 

2ႏွစ ္

1ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

  
1.9 မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာင္း၏ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ၀ွ္မ္းရိွ မသန္မစြမ္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာႀကီးထြားမႈ ရွိခ့ဲပါသလား။  

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င ္ပါဝင္သည္။ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီး ထြားမႈႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ 
သည္ ပထမဆုုံးေက်ာင္းရွိမသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP အား တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ျပည္နယ္၏ MGP သုုိ႔ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ 
- စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ သခၤ်ာ - သည္ 2 မွတ္တန္ဖိုုးရိွၿပီးအမ်ားဆုုံး 6 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး ေလ်ာ့နည္း 
သည္။ 

1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ႏွင့္တူညီသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း 
အခ်ဳိးအတြင္းရွိသည္။  

2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ထက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး ပုုိမ်ားသည္။  
 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရိွေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးသည္။ 
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1.9 မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္းရွိ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္သိုု႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မည္မွ် ေကာင္းေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့သနည္း။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီ ပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အမွတ္မ်ား၏ 50% ေအာက္ေလ်ာ့၍ 

ရရိွခဲ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီ ပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 50% ရရိွခဲ့ေသာ္ 

လည္း 74% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
4.  ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီ ပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ၾကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 74% ရရိွခဲ့သည္။ 

 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 
 

1.10. ACCESS အလယ္အလတ္ ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိး - ေက်ာင္း၏ ACCESS အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 50 သိုု႔မဟုုတ္ အထက္တြင ္
ရွိခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 35 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွခဲ့ျပီး 50 ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 50 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွခဲ့ျပီး 65 ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသည္ 65 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရိွသည္။ 

 
2 ႏွစ္  

1 ႏွစ္  
0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည ္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
1.11 DRA2/EDL2 ႀကီးထြားမႈ - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေပ။ 

 
1.12 တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ DRA2/EDL2 ႀကီးထြားမႈ - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေပ။ 

 
 
 
 
 

1.13-d. 10th တန္း TCAP မွ COACT သုိ႔- ေက်ာင္းသည္ 10th တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား (TCAP အမွတ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍)၊ 11th တန္းတြင္ (COACT အမွတ္မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍) ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီရန္ အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။  
2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2013 အပုိင္း  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 50% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 50% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 60% ထက္နည္းသည္။  
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 60% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 70% ထက္နည္းသည္။  
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး 70% သည္ ပုံမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။  

3.1a=အဖတ္၊ 3.1b=သခၤ်ာ၊ 3.1c= အေရး၊ 3.1d=သိပၸံ  
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1.13 a-d. 2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း စာဖတ္ျခင္း  
2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 60% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 60% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 70% ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 75% ထက္နည္းသည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး 75% သည္ ပုံမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။  
1.13 a-d. 2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း - သခၤ်ာ  
2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 80% ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 80% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 90% ထက္နည္းသည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး 90% သည္ ပုံမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 
1.13 a-d. 2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း—စာေရးသားျခင္း  
2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 60% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 60% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 70% ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 80% ထက္နည္းသည္။ 
6. စံသတ္မတ္ွခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး 80% သည္ ပုံမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။  
1.13 a-d. 2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း  —သိပၸံ  
2 ႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 2014 အပုိင္း 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 70% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 75% ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား 75% ေအာက္သည္ ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီေသာ္လည္း၊ 85% ထက္နည္းသည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး 85% သည္ ပုံမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျပည့္မီသည္။ 

 
 
 
 
 

 2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 

II. ေက်ာင္းသား ေအာင္ျမင္ရရိွမႈ အဆင့္ - အေျခအေန 

ေက်ာင္း၏ ေအာင္ျမင္ရရိွမႈအဆင့္သည္ ျမင့္မားပါသလား။ 
 
ေက်ာင္းသားေအာင္ျမင္ရရိွမႈ အေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတုုိင္းတာမႈမ်ား ပါဝင္သည္ -  (1*) TCAP တြငအ္ရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္သည့္ 
ရမွတ္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ (2*) TCAP အေျခအေနတူညီေသာေက်ာင္းမ်ား၊ (3*) တစ္စစီပိုုင္းျခားထား သည့္ အုုပ္စုုမ်ား အတိက်ေသာ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ေအာင္ျမင္ရရိွမႈ (ELL ၊ FRL ႏွင့္ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား) (4*) TCAP တြင္ အဆင့္ျမင့္ရမွတ္ ရရိွထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ႏွင့္ 
(5*) ACCESS စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္း ကၽြမ္းက်င္ ျပည့္မီမႈအထက္ ရမွတ္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုုင္ႏႈန္း။ 
 
* 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SARပါဝင္သည့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 
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2.1 a. TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း - "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
အတုိင္း ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 35% 

ေအာက္တြင္ရိွသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 35% 

ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္တြင္ရိွသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 50% 

ရွိသည္။ 
2.1b. TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - သခၤ်ာ - "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္း 
ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 10% ေအာက္တြင ္

ရွိသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 10% ရိွ 

ေသာ္လည္း 20% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 20% ရိွ 

သည္။ 
2.1c. TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာေရးသားျခင္း - "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စသံတ္မွတ္ခ်က္ 
အတုိင္း ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္တြင ္

ရွိသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 25% ရိွ 

ေသာ္လည္း 40% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 40% ရိွ 

သည္။ 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 

2.2 a-c. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ TCAP% အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ TCAP ေပၚတြင ္
တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္ရရွိမႈ ရရိွခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ႏႈန္း 

ေအာက္တြင ္10 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္ ပုုိမ်ားေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ 

ႏႈန္း ေအာက္တြင္ 5 ပုုိေသာ္လည္း 10 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္ ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ 

ႏႈန္း အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ အတြင္း ရိွသည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင ္                                                              

ႏႈန္း အထက္ အနည္းဆုုံး 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္တြင္ရွိသည္။ 
2.2a=စာဖတ္ရႈျခင္း၊ 2.2b=သခ ၤ်ာ၊ 2.2c=စာေရးသားျခင္း၊  
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 
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2.3 a-c . တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR- ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွသည့္ သီးသန္႔ အေလးထား အုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္သည္။ (အေလးထား 
အုုပ္စုုမ်ား (Focus Groups) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စကားလုုံးအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္အား ကိုုးကားပါ။) တစ္စစီ ပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု 
အေျခအေနကုိ တြက္ခ်က္ရာ၌၊ ပထမ TCAP ၌ ကၽြမ္းက်င္ ျပည့္မီသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္သည့္၊ တစ္စစီ ပိုင္းျခားထားသည့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စ ုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအေပၚ တြက္ခ်က္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတူညီသည့္ စံႏႈန္းကုိပင္ယူ၍ 2.1a-c တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔၊ ရရိွသည့္ အမွတ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည္။ အေရး၊ အဖတ္၊ 
သခၤ်ာ -ဘာသာတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ရမွတ္ ၂ မွတ္စီျဖင့္ အမ်ားဆုံး ၆ မွတ္ရိွသည္။ (2014 ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-
2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ မူေဘာင္ (Matrix) တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ အမ်ားဆုံး ၈-မွတ္ ရိွသည္။)  

TCAP % အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မမီႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 35% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၏။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 35% ရိွေသာ္လည္း 50% 

ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မမီႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 50% ရိွသည္။ 
TCAP % အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ — သခၤ်ာ 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 10% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 10% ရိွေသာ္လည္း 

20%ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 20% ရိွသည္။ 
TCAP % အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ — စာေရးသားျခင္း 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 25% ရိွေသာ္လည္း 

40%ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 40% ရိွသည္။ 

 
TCAP % အရည္ခ်င္း ျပည့္မီမႈ — သိပၸ ံ(2014 ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ သာ 
ျဖစ္သည္။)  
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မမီႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 15% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 15% ရိွေသာ္လည္း 

30%ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မမီႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 30% ရိွသည္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရိွေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးသည္။ 
 

2.3 a-c. တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု အေျခအေန - ေက်ာင္း၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုသည္ မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္ခဲ့သနည္း။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန အမွတ္မ်ား၏ 40% ေအာက္ေလ်ာ့ၿပီး ရရိွသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစသ္ည္ 

ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 40% 
ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း 65% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 65% ရရိွခဲ့သည္။ 
2.3a=ELL၊ 2.3b=FRL၊ 2.3c=လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား  
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
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2.4. မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာင္း၏ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ျပည္နယ္သုုိ႔ 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င ္မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ့သနည္း။ 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္၊ 16 သိုု႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င ္ပါဝင္သည္။ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္စုစီ ပုုိင္းျခားထား 
သည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္၊ ပထမဆုုံး TCAP အေပၚတြင ္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ "ကၽြမ္းက်င္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ 
"အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းကို ရယူ တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ျပည္နယ္၏  "ကၽြမ္းက်င္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ တြက္ 
ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ သခ ၤ်ာ ႏွင့္ သိပၸံ - သည္ ရမတ္ွ 2 တန္ဖိုုးရိွၿပီး အမ်ားဆုုံး 6 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ (2014 ေက်ာင္း 
စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ မူေဘာင္ (Matrix) တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ အမ်ားဆုံး ၈-မွတ္ 
ရိွသည္။) 
 

TCAP - စာဖတ္ရႈျခင္း ႏွင့္ သိပၸံ (2014 ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ သာ 
ျဖစ္သည္။) 
0 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မမီႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
1 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တန္းတူ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ တြင္ရွိသည္။ 
2 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း အထက္ အနည္းဆုုံး 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ရိွသည္။ 
TCAP - သခၤ်ာ 
0 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္ 

၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ 4 တြင္ရွိသည္။ 
1 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 1 ရာခိုုင္ 

ႏႈန္းမွတ္ပိုုမ်ားေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ 4 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ ပိုုနည္းသည္။ 
2 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္ 

၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တန္းတူ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 1 ရာခိုုင္ႏႈန္း အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ တြင္ရွိသည္။ 
TCAP - စာေရးသားျခင္း 
0 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္ 

၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ 5 တြင္ရွိသည္။ 
1 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 1 ရာခိုုင္ 

ႏႈန္းမွတ္ပိုုမ်ားေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ 4 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ ပိုုနည္းသည္။ 
2 မွတ္ "အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခေနတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရိွ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္ 

၏ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တန္းတူ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 1 ရာခိုုင္ႏႈန္း အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ တြင္ရွိသည္။ 
 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရိွေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးသည္။ 
 

2.4 မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္း၏ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ 
ခဲ့သနည္း။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ 40% ေအာက္ ေလ်ာ့ျပီး 

ရရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 40% 

ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း 65% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2.  ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ ၎၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုုံး 65% 

ရရိွခဲ့သည္။  
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
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2.5. TCAP % အဆင့္ျမင့္ - TCAP စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ရမွတ္ရရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုုိက္ညီခ့ဲပါ 
သလား (အားလုုံးေသာ ဘာသာရပ္ဧရိယာမ်ားအား ေပါင္းထားသည္)။ (2014 ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-
2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ သာ ျဖစ္သည္။)  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 2.5% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 2.5% ရွိေသာ္လည္း 5% 

ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 5% ရွိခဲ့သည္။ 

 
  2 ႏွစ ္

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 
2.6 ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားရိွ ACCESS % - အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေထြေထြ အေျခအေန ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ က႑မ်ားတြင္ 
ျပည့္မီသည့္၊ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈရွ ိေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 20% ထက္နည္းသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈရွိ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံး 20% ရိွေသာ္လည္း 40% 

ထက္နည္းသည္။  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈရွိ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံး 40% ရိွေသာ္လည္း 60% 

ထက္နည္းသည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈရွိ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 60% ႏွင့္ တန္းတူ၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ 

မ်ားသည္။  
 

 2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
2.7. DRA/ EDL - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေပ။ 

 

3. အထက္တန္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ - ႀကီးထြားမႈ  

ေက်ာင္းသည္ အထက္တန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၎၏ ဘြဲ႔ရၿပီးေျမာက္သူမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရာတြင ္လံုုေလာက္ေသာတုုိးတက္မႈ 
ျပဳလုုပ္လ်က္ရိွပါသလား။   
 
အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပပါ တုုိင္းတာမႈမ်ား ပါဝင္ေပသည္ - (1*) CDE-တြက္ခ်က္သည့္ အခ်ိန္မွန္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈနး္ 
တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊  (2*) DPS-တြက္ခ်က္သည့္ 4 ႏွစ္တာ တူညီေသာေက်ာင္း၌ ဘြဲ႔ရ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊  (3*) အခ်ိန္မွန္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚတြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ (4*) အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အစီအစဥ္၌ ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းမႈတြင ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ (5*) ေအာင္ျမင္သည့္ ရမွတ္ျဖင့္ AP ႏွင့္ IB စာေမးပြဲမ်ား၏ နံပါတ္အေရတြက္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏွင့္ (6)  ေအာင္ျမင္သည္အမွတ္ျဖင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေရအတြက ္ေျပာင္းလမဲႈ။ 
 
*16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR- ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာလွ်င္ သက္ဆုုိင္သည္။ 
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3.1. CDE 4-၊ 5-၊ 6- သုုိ႔မဟုုတ္ 7- ႏွစ္ပုုိင္း၏ အေကာင္းဆုုံး ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း - ေက်ာင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ ယခုုႏွစ္တြင္ 4-၊ 5-၊ 6- သုုိ႔မဟုုတ္ 7- ႏွစ္ပိုုင္း ၏ 
အေကာင္းဆုုံး ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တိုုးျမင့္ရာ၌ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင္ ့ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း မတုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့ေပ။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ 5% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တုုိးျမင့္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ 
8. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုုး 5% သုုိ႔ေသာ္ 10% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ 
12.  ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုး ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း 10% သုိ႔မဟုတ ္လက္ရိွ (ႏိႈင္းယွဥ္ရသည့္ႏႈန္း၊ လက္ရိွ 

အေကာင္းဆုံး ဟုတ္မေနသည့္ႏႈန္း) ထက္တုိးတက္ေစသည္။ လက္ရိွ ေက်ာင္းၿပးီေျမာက္ ဘြဲ႔ရမႈႏႈန္းသည္ 
အနည္းဆုံး 90% ရွိေနသည္။ 

 
မွတ္ခ်က္ - ယခင္ႏွစ္မွ ေက်ာင္း၏ အေကာင္းဆုုံးႏႈန္းအား လက္ရွိႏွစ္တြင္ ထိုုတူညီေသာႏွစ္သုုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သည္ (ဥပမာဆုုိရလွ်င ္- ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္က 6- ႏွစ္ပုုိင္းႏႈန္းသည္ 
အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွႏိွစ္အတြက္ ထုုိ 6-ႏွစ္ပုုိင္းသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ ျပန္လည္ ျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္သည္။) CDE ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ထုုတ္ျပန္မႈ အခ်ိန္မ်ဥ္းလုုိင္း 
ေၾကာင့္  2010၊ 2011၊ 2012 ႏွင့္ 2013 ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမ်ားအား အသုုံးျပဳသည္။ 
 
 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 12. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 
8. ျပည့္မီသည္ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 8. ျပည့္မီသည္ 
12. ေက်ာ္လြန္သည္ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 8. ျပည့္မီသည္ 12. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

3.2. DPS 4-ႏွစ္ အုုပ္စုုလုုိက္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈ - 4-ႏွစ္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္သူမ်ား (ေက်ာင္းတြင္ ပထမဦးဆုံး 9th တန္းတက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား) ၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္း တုုိးျမႇင့္ရာတြင္ ေက်ာင္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မကုုိီက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း မတုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့ေပ။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ 5% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တုုိးျမင့္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ 
8. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုုး 5% သုုိ႔ေသာ္ 10% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ 
12.  ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းသည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း အနည္းဆုုံး 10% ျဖင့္ တုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွႏွိစ္၏ DPS 4 ႏွစ္ 

ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈ ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 70% ရိွေနသည္။ 
မွတ္ခ်က္ - ပထမအႀကိမ္ 9th တန္း အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ပါဝင္သည္။ 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 12. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 
8. ျပည့္မီသည္ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 8. ျပည့္မီသည္ 
12. ေက်ာ္လြန္သည္ 4. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 8. ျပည့္မီသည္ 8. ျပည့္မီသည္ 12. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

3.3. လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈ ေျပာင္းလဲမႈ - လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းတိုုးျမင့္ရာတြင္ ေက်ာင္း 
သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္း မတုုိးျမင့္ႏိုုင္ခဲ့ေပ။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ 2.5% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ရာခုုိင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုုး 2.5% သုုိ႔ေသာ္ 4% ေအာက္ေလ်ာ့၍ ရာခုုိင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ 
6. ေ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုုး 4% ျဖင့္ ရာခိုုင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ 

ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ယခုႏွစ္ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 85% ရွိသည္။ 
မွတ္ခ်က္ - 9th ၊ 10th ႏွင့္ 11th  တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ပါဝင္ေပသည္။ 
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2 ႏွစ္  

1 ႏွစ္  
0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
3.4.  အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္ စာရင္းသြင္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈ - AP ၊ IB ၊ PSEO ၊ CU Succeed ၊ သုိ႔မဟုတ္ AA/ACP 
သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ရာတြင္ ေက်ာင္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီ ကုုိက္ညီ 
ခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္း 

ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းအား မတုုိးျမင့္ႏိုုင္ခဲ့ေပ။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ 5% ေလ်ာ့၍ ရာခုုိင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ အနည္းဆံုုး 5% ျဖင့္ ရာခိုုင္ႏႈန္းအား တုုိးျမင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိႏွစ္၏ ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္ 

ေက်ာင္းသား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 80% ရိွသည္။ 
မွတ္ခ်က္ - အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပးီေနာက္ ခရစ္ဒစ/္ IB သင္တန္းအစီစဥ္ သုုိ႔မဟုုတ္ AP စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ယူခဲ့သည့္ 9th ႏွင့္ 10th တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ၊ 
သုုိ႔မွမဟုုတ္ ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းအစီစဥ္ယူခဲ့သည့္ 11th ႏွင့္ 12th တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ပါဝင္သည္။ 
 

 2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. Meets 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 
 

3.5. AP/IB စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈ အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈ - AB/IB စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္၊ AP/IB သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  အေရအတြက္ အခ်ဳိး 
တုုိးျမင့္လာျခင္း တြင္ ေက်ာင္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကိုုက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ AP/IB စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရမွတ္ႏွင့္အတူ၊ AP/IB သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္ကို 

တုုိးျမင့္လာႏုိငခ္ဲ့ျခင္း မရိွေပ။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္၊ အေရအတြက္ကုိ 3.5% ထက္ ေလ်ာ့နည္း၍သာ တုုိးျမင့္ႏုိင္ခဲသ့ည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အနည္းဆုုံး 3.5% ျဖင့္ တုုိးျမင့္လာခဲ့သည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရိွႏွစ္၏ 

စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ျဖစ္သည္။ 
မွတ္ခ်က္ - AP စာေမးပြဲ၏ ေအာင္မွတ္သည္ 3 ျဖစ္သည္၊ IB စာေမးပြဲ၏ ေအာင္မွတ္သည္ 4 ျဖစ္သည္။ 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 
3.6. အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈ - ေက်ာင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဂရိတ္ျဖင့္ 
PSEO ၊ CU ေအာင္ျမင္မႈ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ AA/ACP အစီစဥ္သင္တန္းမ်ား အေရအတြက္ တုုိးျမင့္ရာတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကိုုက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ တုုိးတက္လာျခင္း 

မရိွခဲ့ေပ။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္းသည္ ယခင္ႏွစ္၏ 3.5% ေအာက္ျဖင့္ အေရအတြက္ကုိ တုုိးျမင့္ခဲ့သည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္၏ အနည္းဆုုံး 3.5% ျဖင့္ အေရအတြက္ကုိ တုုိးျမင့္ခ့ဲသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိႏွစ္၏ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ျဖစ္သည္။ 
မွတ္ခ်က္ - ေအာင္မွတ္ဂရိတ္သည္ C သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ျဖစ္သည္။  
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2 ႏွစ္  

1 ႏွစ္  
0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

 

4. အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ - အေျခအေန  

ေက်ာင္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၎၏ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္သမူ်ားအား လုုံေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ထားေပးပါသလား။ 
 
အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပပါ တုုိင္းတာမႈမ်ား ပါဝင္သည္ - (1*) ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT ရမွတ္မ်ား၊ (2) ဘြဲ႔ရ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း၊ (3) 
အခ်ိန္မွန္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ (4) အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းမႈ၊ (5) AP ႏွင့္ IB စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း၊ ႏွင့္ (6) အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း။ 
 
*16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 
 

4.1a . ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT - စာဖတ္ရႈျခင္း  - ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT စာဖတ္ရႈျခင္းေပၚတြင္ 21 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရမွတ္ရရွိသည့္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

20% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 20% ရွိေသာ္လည္း 35% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 35% ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 50% ရွိသည္။ 
4.1b . ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT - သခၤ်ာ  - ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT သခ ၤ်ာေပၚတြင္ 22 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရမွတ္ရရိွသည့္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခ့ဲပါသလား။ 
 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

15% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 15% ရွိေသာ္လည္း 20% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 20% ရွိေသာ္လည္း 40% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 40% ရွိသည္။ 
 

4.1c.  ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT - အဂၤလိပ္ - ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT အဂၤလိပ္စာေပၚတြင္ 18 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရမတ္ွရရိွသည့္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း 
သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

20% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 20% ရွိေသာ္လည္း 40% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 40% ရွိေသာ္လည္း 60% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 60% ရွိသည္။ 
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4.1.d ေကာ္လိုုရာဒုုိ ACT - သိပၸံ - ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT သိပၸံေပၚတြင္ 24 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရမွတ္ရရွိသည့္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မကုုိီက္ညီခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

10% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 10% ရွိေသာ္လည္း 20% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 20% ရွိေသာ္လည္း 30% ေအာက္ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ COACT ေပၚတြင္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အနည္းဆုုံး 30% ရွိသည္။ 
 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

4.2.a-d. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT - ေက်ာင္းသည္ ေကာ္လုုိရာဒုုိ ACT ေပၚတြင္ အျခားတူညီေသာ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္းတူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္သာ၍ေကာင္းလြန္ေသာ ေအာင္ျမင္ရရွိမႈရွိခဲ့ပါသလား။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ကၽြမ္းက်င္ျပည့္မီ၊ သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေအာက္ 10 

ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနသည္။  
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုုိ႔ နီးစပ္သည္  ကၽြမ္းက်င္ျပည့္မီ၊ သို႔မဟုတ္ သာလြန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေအာက္ 5 

ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း၊ 10 ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းသည္။  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ကၽြမ္းက်င္ျပည့္မီ၊ သို႔မဟုတ္ သာလြန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေအာက္ 

သုိ႔မဟုတ္ အထက္ 5 ရာခုိင္ႏႈန္း ေဘာင္အတြင္း ရွိေနသည္။  
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ကၽြမ္းက်င္ျပည့္မီ၊ သို႔မဟုတ္ သာလြန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ 

အထက္တြင္ အနည္းဆုံး 5 ရာခုိင္ႏႈန္းတြင ္ရိွေနသည္။  
4.2a=စာဖတ္ရႈျခင္း၊ 4.2b=သခ ၤ်ာ၊ 4.2c=အဂၤလိပ္စာ၊ 4.2d=သိပၸံ  
 

2 ႏွစ္ 

1ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

4.3. CDE 4-၊ 5-၊ 6- သုုိ႔မဟုုတ္ 7- ႏွစ္ပုုိင္း၏ အေကာင္းဆုုံး ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း - ေက်ာင္း၏ 4-၊ 5-၊ 6- သုုိ႔မဟုုတ္ 7- ႏွစ္ပိုုင္း အေကာင္းဆံုုး ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈ 
ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင္ ့ျပည့္မီကုုိက္ညီခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ 70% ေအာက္တြင္ ရွိခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 70% ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 80% ေအာက္ ေလ်ာ့သည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 80% ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 90% ေအာက္ ေလ်ာ့သည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 90% ရိွခဲ့သည္။ 

မွတ္ခ်က္ - CDE ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ထုုတ္ျပန္မႈ အခ်ိန္မ်ဥ္းလုုိင္းေၾကာင့္ 2010, 2011, 2012 ႏွင့္  2013 ခုႏွစ္မ်ား ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမ်ားအား အသုုံးျပဳသည္။ 
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2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 

4.4 တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ CDE ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း - ေက်ာငး္သည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ရိွခဲ့ပါသလား။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈနး္သည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 10 ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမိုသည္။  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 5 ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုေသာ္လည္း၊ 10 ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့ 

နည္းသည္။  
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈနး္သည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ 5 ရာခုိင္ႏႈန္း ေဘာင္အၾကားတြင္ ရွိသည္။  
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြနသ္ည္ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈနး္သည္ အစုလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ အနည္းဆုံး 5 ရာခုိင္ႏႈန္း အေပၚတြင ္ရွိသည္။  

 

2 ႏွစ္  
1 ႏွစ္  

0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 
6. ေက်ာ္လြန္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 4. ျပည့္မီသည္ 6. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 

4.5. ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရိွေနျခင္း - ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ 60% ေအာက္ ရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္  အနည္းဆုုံး 60% ရိွေသာ္လည္း 75% ေအာက္ ေလ်ာ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္  အနည္းဆုုံး 75% ရိွေသာ္လည္း 90% ေအာက္ ေလ်ာ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ရိွခဲ့သည္။ 

မွတ္ခ်က္ - 9th ၊ 10th ႏွင့္ 11th တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္ေပသည္။ 
 

 2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္မ်ား 1. ခ်ဥ္းကပ္ဆဲျဖစ္သည္ 2. ကိုက္ညီသည္မ်ား 2. ကိုက္ညီသည္မ်ား 3.ေက်ာ္လြန္သည္မ်ား 

 

4.6 အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္ စာရင္းသြင္းမႈ - AP ၊ IB ၊ PSEO ၊ CU Succeed၊ AA/ACP 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ AP ၊ IB ၊ PSEO သုုိ႔မဟုုတ္  AA/ACP သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ 

ႏႈန္းသည္ 60% ေအာက္ရိွေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ AP ၊ IB ၊ PSEO သုုိ႔မဟုုတ္  AA/ACP သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ 

ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 60% ရိွေသာ္လည္း 80% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ AP ၊ IB ၊ PSEO သုုိ႔မဟုုတ္  AA/ACP သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ 

ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 80% ရိွခဲ့သည္။  
မွတ္ခ်က္ - အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ ခရစ္ဒစ/္IB သင္တန္းအစီအစဥ္ သုုိ႔မဟုုတ္ AP စစ္ေဆးမႈ ယူသည့္ 9th ႏွင့္ 10th တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းအစီအစဥ္ယူသည့္ 11th ႏွင့္ 12th တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ပါဝင္သည္။ 
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2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 
 

4.7. AP/IB စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း - ေအာင္ျမင္သည့္ ရမွတ္ျဖင္ ့AP/IB အစီအစဥ္မ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကိုုက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 30% ထက္နည္းသည္။  
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 30% ရွိၿပီး၊ 50% ထက္နည္းသည္။  
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 50% ရွိသည္။  

မွတ္ခ်က္ - AP စာေမးပြဲ၏ ေအာင္မွတ္သည္ 3  ျဖစ္သည္၊ IB စာေမးပြဲ၏ ေအာင္မွတ္သည္ 4 ျဖစ္သည္။ 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 
 

4.8. အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း - ေက်ာင္းသည္ PSEO, CU Succeed, AA/ACP သင္တန္းမ်ားကုိ 
ေအာင္မွတ္ဂရိတ္ျဖင့္၊ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင ္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပည့္မီပါသလား။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေအာင္မွတ္ဂရိတ္ျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ 60% ေအာက္ရိွေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေအာင္မွတ္ဂရိတ္ျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 60% ရိွေသာ္လည္း 75% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေအာင္မွတ္ဂရိတ္ျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အနည္းဆုုံး 75% ရိွသည္။ 

 

 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 

5. ေက်ာင္းသား ညိွႏိႈင္းပါဝင္မႈ 

ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းပါဝင္မႈ ရွိပါသလား။ 
 
ေက်ာင္းသား ညွိႏိႈင္းပါဝင္မႈအား (၁) တက္ေရာက္မႈႏႈန္း၊ (၂) ေက်ာင္းသား စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား၊ ႏွင့္ (၃) စင္တာ-အေျချပဳ အစီစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား အား 
ျဖင္ ့တိုုင္းတာသည္။ တုုိင္းတာမႈ 5.3 စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ အလုုံးစံုုေသာ အေျခခံမူေဘာင ္ရမွတ္တြင ္ပါဝင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား 
ညိွႏိႈင္းပါဝင္မႈ ညႊန္ျပမႈ၏ ရမွတ္တြင္မူ မပါဝင္ေပ။ 
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5.1. တက္ေရာက္မႈႏႈန္း - ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ 85% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္သုုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစသ္ည္ 

ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 85% ရိွေသာ္လည္း 90% ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ရိွေသာ္လည္း 93% ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 93% ရိွခ့ဲသည္။ 
 

 2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
 

5.2. ေက်ာင္းသား စိတ္ေက်နပ္မႈ - ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ မျပည့္မီေပ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 80% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္သုုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္ 

အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 80% ရိွေသာ္လည္း 85% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီသည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 85% ရိွေသာ္လည္း 90% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ရိွခဲ့သည္။ 

*အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ားအား ဤတုုိင္းတာမႈေပၚတြင္ အမွတ္မ်ားရရိွႏုုိင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္ အလုုိ႔ငွာ  အနည္းဆုုံး တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္း 50% 
လုုိအပ္သည္။  
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
5.3. စင္တာ -အေျချပဳ အစီစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား - ေက်ာင္းသည္ စင္တာ္-အေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား ကမ္းလွမ္းေပးခ့ဲပါသလား။ 
0 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ 2 ႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္မွ် ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲျခင္း မရိွပါ။  
1 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲသ့ည့္ 2 ႏွစ္အတြင္း စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ 1 သုိ႔မဟုတ္ 2 ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။   
2 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲသ့ည့္ 2 ႏွစ္အတြင္း စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ 3 သုိ႔မဟုတ္ 4 ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။ 
3 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲသ့ည့္ 2 ႏွစ္အတြင္း စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ 5 ခုႏွင့္ အထက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။ 

 
 
II. အဖြဲ႔အစည္းသည္ ထိေရာက္မႈရိွျပီး ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္လ်က္ရိွပါသလား။ 

6. ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းမႈ  

 
စာရင္းသြင္းမႈအား (၁) တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္း ႏွင့္ (၂) CDE ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္း တိုု႔ျဖင့္ တုုိင္းတာသည္။ တိုုင္းတာမႈ 6.4 
- စာရင္းသြင္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အလုုံးစံုုေသာ အေျခခံေဘာင္ ရမွတ္တြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း စာရင္းသြင္းမႈ ညႊန္ျပမႈ၏ ရမွတ္တြင္မူ မပါဝင္ေပ။  
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6.1 တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပန္လည္စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္း - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈ ရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္ထက္ ပိုုမ်ားေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္ အတြင္း ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ အထက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္ ပုုိမ်ားေနခ့ဲသည္။ 

ဤတုိင္းတာမႈအတြက္ လက္ရိွႏွစ္ ေဒတာကုိသာ အသုံးျပဳသည္။  
 

6.2. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္ႏွစ္လုုံး စာရင္းသြင္းထားသည့္ % - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆိုုင္သက္ 
ေရာက္ျခင္း မရိွေပ။ 

 
 
 
 
 

6.3. CDE ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္း - ေက်ာင္းသည္ ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းေပၚတြင ္စံသတ္မွတ္ထားသည္ႏွင္ ့ျပည့္မီပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းသည္ 5% သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရွိေနသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ ေက်ာင္း၏ ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းသည္ 5% ေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း 3% ႏွင့္တူညီ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုိမ်ားသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ ေက်ာင္း၏ ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းသည္ 3% ေအာက္တြင္ရွိခဲ့သည္။ 

CDE ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္း ထုုတ္ျပန္မႈ အခ်ိန္မ်ဥ္းလုုိင္းေၾကာင့္ 2012 ႏွင့္ 2013 ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္းမ်ားကုိသာ အသုုံးျပဳသည္။ 
 

2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

 
6.4. စာရင္းသြင္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈ - ေက်ာင္းသည္ စာရင္းသြင္းမႈတြင္ အျပဳသေဘာ အသားတင္ ေျပာင္းလမဲႈ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသလား။ 
0 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ 0 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္ အသားတင္တုုိးတက္မႈ ရိွခဲ့သည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ 0 ႏွင့္ 1 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္မ်ားအၾကား အသားတင္တုုိးတက္မႈ ရိွခဲ့သည္။ 
4 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ 2 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ အသားတင္တုုိးတက္မႈ ရိွခဲ့သည္။ 

7. မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ  

မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိပါသလား။ 
 
မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ ညႊန္ျပမႈအား (၁) မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား ႏွင့္ (၂) မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္း တုုိ႔ျဖင့္ တိုုင္းတာသည္။  
 

7.1. မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ - အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကိုုက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 69% ေအာက္တြင ္ရိွသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 69% ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 77% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မသီည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္  အနည္းဆုုံး 77% ရိွသည္။ 

 
 2 ႏွစ္  

1 ႏွစ္  
0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
4. ျပည့္မီသည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 4. ျပည့္မီသည္ 
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7.2 မိဘတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္း - မိဘမ်ား၏ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မကုုိီက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 20% ေအာက္တြင္ရွိခဲ့သည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 20% ရွိေသာ္လည္း 30% ေအာက္တြင္ရိွသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုုး 30% ရွိသည္။ 

 
2 ႏွစ္ 

1 ႏွစ္ 

0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 

0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 
2. ျပည့္မီသည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 
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