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2014 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ 

 

DPS သည္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္တုုိ႔၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုုိက္ညီေသာ၊ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား  ဟန္ခ်က္ညီမွ်စြာ ေက်ာင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ 
တုိင္းတာ ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ကုိ အသုုံးျပဳသည္။ 

 

 

 

 

 

 

   



 

2014 ေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခခံေဘာင္ ေခါင္းစည္းမ်ား 
အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ 

 
ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ (SPF) တုိင္းတာမႈ 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 အသုုံးျပဳ သည္။  

I. ပညာေရးဆုုိင္ရာအစီအစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုုျဖစ္ပါသလား။ 

1. အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားတုုိးတက္မႈ  - ႀကီးထြားမႈ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လုုံေလာက္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရရွည္ျဖစ္ေသာ ႀကီးထြားမႈ ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိပါသလား။   
 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားတုုိးတက္မႈတြင္ (1*) အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳး၊ (2*) တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳး၊ (3*) အမွီလုုိက္ႀကီးထြားမႈ၊ (4*) ထိန္းသိမ္း ႀကီးထြားမႈ၊ (5*) စဥ္ဆက္မျပတ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ 
ႀကီးထြားမႈ၊ (6*) COALT ႀကီးထြားမႈ၊ (7*) တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ (ELL ၊ FRL ႏွင့္ လူမ်ိဳးအနည္းစုုျဖစ္သည္မ်ား) ၊ (8*) 
တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (ELL ၊ FRL ႏွင့္ လူမ်ိဳးအနည္းစုုျဖစ္သည္မ်ား) ၊ (9*) မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား 
တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ၊ (10*) ACCESS ႀကီးထြားမႈ စသည္တုုိ႔အားအသုုံးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၏ေဒါင္လုုိက္ႀကီးထြားမႈအား 
တုုိင္းတာမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 
* 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR ပါ၀င္သည့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ (SAR-ပါဝင္သည့္ 
ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေဝါဟာရမ်ား၌ ၾကည့္ရႈေစလုိပါသည္။)  
 

1.1 a-c . TCAP အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳး - ေက်ာငး္၏ TCAP အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 
သုုိ႔မဟုုတ္ 50 အထက္တြင္ ရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 50 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 65 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 65 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွသိည္။ 

1.1a=စာဖတ္ျခင္း; 1.1b=သခ ၤ်ာ; 1.1c=စာေရးျခင္း 
 

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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1.2a-c. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွွ်င္ TCAP အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
TCAP ေပၚတြင္ တန္းတူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာႀကီးထြားမႈရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ အစုုလုုိက္ အလယ္အလတ္ေအာက္တြင္ 10 ရာခုုိင္ 

ႏႈန္း အခ်ိဳးပုုိမ်ားေနခဲ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ အစုုလုုိက္ အလယ္အလတ္ေအာက္တြင္ 5 ရာခုုိင္ 

ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း 10 အခ်ိဳးထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ အစုုလုုိက္ အလယ္အလတ္ေအာက္တြင္ 5 

ရာခုုိင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္ရွိသည္။ 
6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ အစုုလုုိက္ အလယ္အလတ္ေအာက္တြင္ အနည္းဆုံး 

5 ရာခိုုင္ႏႈန္း အထက္ရွသိည္။ 
1.2a=စာဖတ္ျခင္း; 1.2b=သခ ၤ်ာ; 1.2c=စာေရးျခင္း 
 

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 

 

1.3a.  အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာငး္သား 
မ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္ မွာ 20% 

ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္ မွာ 20% 

ရွိၿပီး 30 % ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္မွာ အနည္း 

ဆုံး 30 % ထက္ရွိသည္။ 
1.3b. အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - သခၤ်ာ - TCAP ေပၚတြင္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင္ ့ျပည့္မခီဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္ မွာ 20% 

ေအာက္ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္ မွာ 20% 

ရွိၿပီး 30 % ထက္နည္းသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ အဆင့္မွာ အနည္း 

ဆုံး 30 % ထက္ရွိသည္။ 
1.3c . အမီွလုုိက္ႀကီးထြားမႈ - စာေရးသားျခင္း - TCAP ေပၚတြင္ ပုုိ၍ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္* သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 30% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ဆဲျဖစ္သည္ 

ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 30%  ရွိေသာ္လည္း 40% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 

4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 40% ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ 

*တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအား နိမ့္ေသာတစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ ျမင့္ေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ 
ဟူ၍ခြြဲျခားထားသည္။ နိမ့္ေသာ PP မွ ျမင့္ေသာ PP သုုိပ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းအား အမွီလုုိက္ႀကီးထြားျခင္းဟုုသတ္မွတ္သည္။ 
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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 

 
1.4a-c. ထိန္းသိမ္းႀကီးထြားမႈ - TCAP ေပၚတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ အတြင္းရွိေနသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 70% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 70%  ရွိေသာ္လည္း 80% ေအာက္တြင္ ရွိေနခ့ဲသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ပိုု၍ျမင့္မားေသာ TCAP ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္သုုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 80% ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ 
1.4.a= စာဖတ္ျခင္း; 1.4.b= သခ ၤ်ာ; 1.4.c= စာေရးျခင္း 
 

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 a-c. စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ႀကီးထြားမႈ - စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ TCAP အလယ္အလတ္ 
ႀကီးထြားမႈရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည္မဟုုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခိုုင္ႏႈန္း 
အခ်ိဳးထက္ ပိုုမိုုျမင့္မားပါသလား*။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ ခရုိင္ အလယ္အလတ္ ေအာက္တြင္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္း 

အခ်ိဳးပိုုသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခိုုင္ႏႈန္း 

အခ်ိဳးသည္ ခရိုင္အလယ္အလတ္ အေပါင္းႏွင့္ အႏႈတ္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း အခ်ိဳးအတြင္း ရွိသည္။ 
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခိုုင္ႏႈန္း 

အခ်ိဳးသည္ ခရိုင္အလယ္အလတ္ အထက္ 5 ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုုမိုုမ်ားျပားသည္။ 
*မွတ္ခ်က္ - ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အုုပ္စုုသည္ တုုိင္းေဒသရွိ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္မွ စဥ္ဆက္မျပတ္စာရင္းသြင္းထားသည္မဟုုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ျဖစ္သည္။ 
1.5a=စာဖတ္ရႈျခင္း၊ 1.5b=သခ ၤ်ာ၊ 1.5c=စာေရးသားျခင္း 
 

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. ကုိက္ညီသည္မ်ား 2. ခ်ဥ္းကပ္ဆဲျဖစ္သည္ 2. ခ်ဥ္းကပ္ဆဲျဖစ္သည္ 4. ကုိက္ညီသည္မ်ား 
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1.6. COALT ႀကီးထြားမႈ - COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္မ်ား တုုိးတက္လာခဲ့သည့္ (အကယ္၍ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုုိးတက္ျခင္း ေအာက္တြင္ရွိေနခ့ဲလွ်င္)၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ (အကယ္၍ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ ရွိေနခ့ဲလွ်င္) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခ့ဲပါသလား။* 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္မ်ား တုုိးတက္လာခဲ့သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရွိ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 20% ေအာက္တြင ္ရိွေနခဲ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္မ်ား တုုိးတက္လာခဲ့သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရွိ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 20% ရွိေသာ္လည္း 50 % ထက္နည္းသည္။  
4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ COALT ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္မ်ား တုုိးတက္လာခဲ့သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းရွိ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 50% ရွိသည္။ 
*မွတ္ခ်က္ - အားလုုံးေသာ COALT ဘာသာရပ္ဧရိယာမ်ားအား ဤတုုိင္းတာမႈတြင္ ေပါင္းထည့္ထားသည္။ COALT မွ TCAP စစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲ 
မ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တုုိးတက္လာသည္ဟုုသတ္မွတ္သည္။ 
 

2ႏွစ္ 

1ႏွစ္ 

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 

 
 

1.7a-c. တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ - အခမဲ/့ေလ်ာ့ခ်ေပးထားသည့္ ေန႔လည္စာ၊ အနည္းစုုျဖစ္သည္မ်ား၊ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ 
စကား သင္ယူသူေက်ာငး္သားမ်ားအတြက္ TCAP ေပၚရွိ ေက်ာငး္၏အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 
သုုိ႔မဟုုတ္အထက္တြင္ ရိွခဲ့ပါသလား။ 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသည့္ အေလးေပးအုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ ပါ၀င္သည္။ 
(အေလးေပး အုုပ္စုုမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီးစကားလုုံးအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္အား ကုုိးကားပါ။) တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ 
အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈသည္ ပထမဆုုံး တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု၏ MGP အား တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ရရွိေသာအမွတ္မ်ားအားဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ 
1.1a-c က့ဲသုုိ႔ တူညီေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ 
သခ ၤ်ာ - သည္ 3 မွတ္တန္ဖိုုးရွိၿပီး အမ်ားဆုုံး 9 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

1 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 50 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

2 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 65 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

3 မွတ္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 65 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွသိည္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရွိေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးသည္။ 
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1.7a-c. တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာငး္၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုသည္ မည္မွ် ေကာင္းေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့သနည္း။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ 33% ေအာက္ ေလ်ာ့၍ 

ရရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 33% ရွိေသာ္ 

လည္း 65 % ေအာက္ ေလ်ာ့၍ ရရွိခဲ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 65% ရွိေသာ္ 

လည္း 80 % ေအာက္ ေလ်ာ့၍ ရရွိခဲ့သည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 80% ရွိသည္။  

1.7a=ELL; 1.7b=FRL; 1.7c=လူနည္းစုျဖစ္သည္မ်ား 
 

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 

 

1.8a-c. တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာင္း၏ အေလးေပးအုုပ္စုုမ်ားသည္ ေက်ာငး္၏ 
ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုႏွင္ ့ယွဥ္လွ်င္တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကီးထြားမႈရွိခဲ့ပါသလား။ 

 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသည့္ အေလးေပးမႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းကုုိးကား အုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ 
ပါ၀င္သည္။ (အေလးေပးအုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီးစကားလုုံး အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ 
အား ကုုိးကားပါ။) တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ပထမဆုုံးတစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္း 
ကုုိးကား အုုပ္စုုမ်ား၏ MGP အား တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ရရိွေသာအမွတ္မ်ားအားဆုုံးျဖတ္ရန္ ေအာက္ပါ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
တြက္ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ သခ ၤ်ာ - သည္ 2 မွတ္တန္ဖုုိးရွိၿပီးအမ်ားဆုုံး 6 မွတ္အထိျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ အကယ္၍ အေလးေပးအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုထက္ 10 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးထက္ပိုုၿပီး ေလ်ာ့နည္း 
ေနခ့ဲလွ်င္။ 

1 မွတ္ အကယ္၍ အေလးေပးအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုု ေအာက္ 10 ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအတြင္း ရွိေန 
ခဲ့လွ်င္။ 

2 မွတ္ အကယ္၍ အေလးေပးအုုပ္စု၏ MGP သည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုႏုွင့္ သာတူညီမွ် သုိ႔မဟုတ္ ပိုေကာင္းလွ်င္ 
 

အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရွိေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးသည္။ 
 

1.8 a-c တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာငး္၏ အေလးေပးအုုပ္စုုမ်ားသည္ ရည္ညႊန္းကုုိးကားအုုပ္စုုျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
လွ်င ္မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ့သနည္း။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ 50% ေလ်ာ့၍ 

ရရိွခဲ့သည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 

50% ရိွေသာ္လည္း 74 % ထက္ေလ်ာန့ည္းသည္။ 
2.  ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 

50% ရိွသည္။ 
1.8a=ELL; 1.8b=FRL; 1.8c=လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား 
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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 

 
1.9. မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာင္း၏ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းရွိ မသန္စြမ္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကီးထြားမႈရွိခဲ့ပါသလား။  

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ပါ၀င္သည္။  တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီး 
ထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ပထမဆုုံး ေက်ာင္းရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP အား တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ျပည္နယ္၏ MGP သုုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ႏွင့္ သခ ၤ်ာ - သည္ 2 မွတ္တန္ဖိုုးရွိၿပီးအမ်ားဆုုံး 6 မွတ္အထိ 
ျဖစ္သည္။ 
 

0 မွတ္ ေက်ာင္းရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ေအာက္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ိဳး ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ႏွင့္ အထက္ႏွင့္ေအာက္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ိဳး 

အတြင္း ရွသိည္။ 
2 မွတ္ ေက်ာင္းရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ MGP သည္ ျပည္နယ္၏ MGP ေအာက္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးထက္ ပိုမ်ားသည္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရွိေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးသည္။ 
 

1.9. မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈ - ေက်ာင္းရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္သုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မည္မွ် 
ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခ့ဲသနည္း။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အမွတ္မ်ား၏ 50% ေအာက္ 

ေလ်ာ၍့ ရရိွခဲ့သည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 

50% ရိွေသာ္လည္း 74 % ထက္ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
4. ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု ႀကီးထြားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 

50% 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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1.10. ACCESS အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳး - ေက်ာငး္၏ ACCESS အလယ္အလတ္ႀကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 
သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္တြင္ရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 35 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 50 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 50 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိျပီး 65 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အလယ္လတ္ၾကီးထြားမႈ ရာခုုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးသည္ 65 သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွသိည္။ 

 
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 

 
1.11. DRA2/EDL2 ႀကီးထြားမႈ - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ 

 
1.12. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ DRA2/EDL2 ႀကီးထြားမႈ - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္ 
သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ 

 
1.13 a-d. 10th တန္း TCAP မွ 11th တန္း COACT ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္သာ) - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အလယ္တန္းေက်ာငး္ 
အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္ သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေပ။  
 

၂။ ေက်ာင္းသား ေအာင္ျမင္ရရိွမႈ အဆင့္ - အေျခအေန 
ေက်ာင္း၏ ေအာင္ျမင္ရရိွမႈအဆင့္သည္ ျမင့္မားပါသလား။ 

 
ေက်ာင္းသားေအာင္ျမင္ရရိွမႈ အေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအေျခအေနတုုိင္းတာမႈမ်ား ပါ၀င္သည္ -  (1*) TCAP တြင ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အဆင့္ျမင့္သည့္ ရမွတ္ရရွိထားေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ (2*) TCAP အေျခအေနတူညီေသာေက်ာင္းမ်ား၊ (3*) တစ္စစီ 
ပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုုမ်ား အတိက်ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဥးီအတြက္ ေအာင္ျမင္ရရိွမႈ (ELL ၊ SPED ၊ FRL ႏွင့္ လူနည္းစုု အုပ္စုမ်ား) (4*) 
DRA2/ EDL2 တုိ႔က ေဖာ္ျပေပးသည့္ ေစာစီးစြာ စာတတ္ေျမာက္မႈ (5*) TCAP တြင ္အဆင့္ျမင့္ ရမွတ္ရရွိထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ႏွင့္ 
(6) ACCESS စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအထက္ ရမွတ္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုုိင္ႏႈန္း။ 
 
* 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR ပါ၀င္သည့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔သာလွ်င္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 
 
 
 
 

2.1a. TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ား “အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ” သုုိ႔မဟုုတ္ “အဆင့္ျမင့္” ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 35% ေအာက္ 

ေလ်ာ့နည္း၏။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 35% 
ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 50% 
ရွိသည္။ 
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2.1b. TCAP % အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - သခၤ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ား “အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ” သုုိ႔မဟုုတ္ “အဆင့္ျမင့္” ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္ 

ေလ်ာ့နည္း၏။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 25% 
ရွိေသာ္လည္း 40% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 40% 
ရွိသည္။ 

2.1c. TCAP % အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာေရးသားျခင္း: ေက်ာင္းသားမ်ား “အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ” သုုိ႔မဟုုတ္ “အဆင့္ျမင့္” ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္ 

ေလ်ာ့နည္း၏။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 25% 
ရွိေသာ္လည္း 40% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 40% 
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 

 
2.2 a-c. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ TCAP 
ေပၚတြင္တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ပိုု၍ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္ရရိွမႈရရွိခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ အုုပ္စုုလုုိက္ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ 10 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ ပုုိမ်ားေနခ့ဲသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ 

အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ 5 ပိုုမ်ားေသာ္လည္း 10 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ ထက္နည္းသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ 

အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ႏႈန္းအထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္တြင္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္ အတြင္းရွိသည္။ 
3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ 

အုုပ္စုုလုုိက္ရာခုုိင္ႏႈန္းအထက္တြင္ အနည္းဆုုံး 5 ရာခိုုင္ႏႈန္းမွတ္ ရွိသည္။ 
 2.2a=စာဖတ္ျခင္း; 2.2b=သခ ၤ်ာ; 2.2c=စာေရးျခင္း၊ 
 

2 ႏွစ္  
1 ႏွုစ ္ 

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 ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသည့္ သီးသန္႔ အေလးထား အုုပ္စုုမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္သည္။ 
(အေလးထား အုုပ္စုုမ်ား (Focus Groups) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စကားလုုံးအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္အား ကုုိးကားပါ။) တစ္စစီ 
ပိုုင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု အေျခအေနကုိ တြက္ခ်က္ရာ၌၊ ပထမ TCAP ၌ ကၽြမ္းက်င္ ျပည့္မီသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္သည့္၊ တစ္စစီ ပုိင္းျခား 
ထားသည့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအေပၚ တြက္ခ်က္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတူညီသည့္ စံႏႈန္းကုိပင္ယူ၍ 2.1 a-c တြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားသက့ဲသုိ႔၊ ရရိွသည့္ အမွတ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည္။ အေရး၊ အဖတ္၊ သခ ၤ်ာ -ဘာသာတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ရမွတ္ ၂ မွတ္စီျဖင့္ အမ်ားဆုံး ၆ မွတ္ရွိသည္။ 
(2014 ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံ မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-2013 အခ်ဳိးကုိ တြက္ခ်က္မႈ မူေဘာင္ (Matrix) တြင္ 
ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ အမ်ားဆုံး ၈-မွတ္ ရိွသည္။)  
 

TCAP% အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာဖတ္ရႈျခင္း 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 35% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၏။ 

1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 35% ရိွေသာ္လည္း 
50% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 50% ရိွသည္။ 

 
TCAP % အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - သခၤ်ာ 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၏။ 

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 % အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - စာေရးသားျခင္း 
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 25% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၏။ 

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 % အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ - သိပၸ ံ
0 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 15% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၏။ 

1 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 15% ရိွေသာ္လည္း 
30% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2 မွတ္ ေက်ာင္းရိွ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 30% ရိွသည္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရွိေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးသည္။ 
 
 

2.3a-c တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္ အုုပ္စုု အေျခအေန - ေက်ာင္း၏ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုုသည္ မည္မွ်ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုုင္ခဲ့သနည္း။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပိုုင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန အမွတ္မ်ား၏ 40% ေအာက္ေလ်ာၿ့ပီး 

ရရိွသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန အမွတ္မ်ား၏  အနည္းဆုံး 40% ရိွေသာ္လည္း 65 % 

ေအာက္ေလ်ာ့ၿပီး ရရိွသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္းသည္ တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန အမွတ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 65% ရိွသည္။ 

2.3a=ELL; 2.3b=FRL; 2.3c= လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား 
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2ႏွစ္ 

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 

 
2.4 မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား တစ္စစီပုုိင္းျခားထားသည့္အုုပ္စုု အေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ - ေက်ာငး္၏ မသန္စြမ္းေက်ာငး္သားမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္သုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မည္မွ်ေကာငး္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့သနည္း။ 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္၊ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ SAR-ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ပါဝင္သည္။ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္စုစ ီ
ပိုုင္းျခားထား သည့္ အုုပ္စုုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္၊ ပထမဆုုံး TCAP အေပၚတြင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ "ကၽြမ္းက်င္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းကုိ ရယူ တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္၊ ျပည္နယ္၏  "ကၽြမ္းက်င္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ 
"အဆင့္ျမင့္" ရာခုုိင္ႏႈန္းသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ တြက္ ခ်က္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုုစီ - စာဖတ္ရႈျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ သခ ၤ်ာ - သည္ ရမွတ္ 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။) 
 

0 မွတ္ "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းရွ ိမသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း သည္ 
ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ 5 ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

1 မွတ္  "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းရွ ိမသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခိုုင္ႏႈန္း သည္ 
ျပည္နယ္၏ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ အထက္တြင္ရွိသည္။ 

2 မွတ္  "အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ" သုုိ႔မဟုုတ္ "အဆင့္ျမင့္" အေျခအေနတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းရွ ိမသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ရာခိုုင္ႏႈန္း သည္ 
ျပည္နယ္၏ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ အနည္းဆုံး 5 ရိွသည္။ 

 
အားလုုံးေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ ရမွတ္မ်ားမွ ရရွိေသာ၊ ၎၏ စုစုေပါင္း ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး၊ ေက်ာင္းကုိ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးသည္။ 
 

2.4 မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္အေျခအေန - ေက်ာငး္၏ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္သုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္မည္မွ် 
ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခ့ဲသနည္း။ 
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 စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ ရမွတ္ရရိွထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား (အားလုုံးေသာ ဘာသာရပ္ဧရိယာမ်ားအား ေပါင္းစည္းထားျခင္း)။ (2014 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ 
အကဲျဖတ္မူေဘာင္ (SPF) တြင္၊ သိပၸြံဘာသာကုိ ယခင္ 2012-2013 ပညာသင္ ႏွစ္ အခ်ဳိးအတြက္ ထည့္သြင္းထားသည္။)  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 5% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 5% ရွိေသာ္လည္း 10% 
ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အဆင့္ျမင့္အဆင့္တြင္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 10% ရိွခဲ့သည္။ 

 
 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 

 
2.6. အဆင့္ 5 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ရိွ ACCESS% - အလုုံးစံုု ႏွင့္ စာေပဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အဆင့္ 5 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ ရမွတ္ရရွိထားသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။  
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ထက္ 5 % ေလ်ာ့နည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း  

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ထက္ အနည္းဆုံး 5 % ရိွေသာ္လည္း၊ 11% ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း   

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ထက္ အနည္းဆုံး 11% ရွိေသာ္လည္း၊ 20% ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း   

3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အတန္းအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ထက္ 20% ထက္ပို၍၊ သုိ႔မဟုတ္ တန္းတူညီမွ် ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ေက်ာင္းတြင ္ရာခုိင္ႏႈန္း  

 
 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. Meets 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 
3. ေက်ာ္လြန္သည္ 1. ခ်ဥ္းကပ္ေနဆဲ 2. ျပည့္မီသည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေက်ာ္လြန္သည္ 

 
2.7. DRA2/EDL2 - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ 

 

3. အလယ္တန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ - ႀကီးထြားမႈ 

ဤညႊန္ကိန္းသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္မ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ 

4.  အလယ္တန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္ အသင့္ျဖစ္မႈ - အေျခအေန 

ဤညႊန္ကိန္းသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္မ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ 

5. ေက်ာင္းသား ညိွႏိႈင္းပါ၀င္မႈ 

ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းပါ၀င္မႈရိွပါသလား။ 
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ေက်ာင္းသား ညိွႏိႈင္းပါ၀င္မႈအား (1) တက္ေရာက္မႈႏႈန္း၊ (2) ေက်ာင္းသား စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား၊ ႏွင့္ (3) စင္တာ အေျချပဳသည့္ 
အစီအစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအားျဖင့္ တုုိင္းတာသည္။ တုုိင္းတာမႈ 5.3 စင္တာ အေျချပဳသည့္ အစီအစဥ္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ အလုုံးစံုုေသာ 
အေျခခံေဘာင္ ရမွတ္တြင္ပါ၀င္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားညိွႏိႈင္းပါ၀င္မႈညႊန္ျပမႈ၏ ရမွတ္တြင္မူ မပါ၀င္ေပ။  
 

5.1. တက္ေရာက္မႈႏႈန္း - ေက်ာငး္၏ ပ်မ္းမွ် တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ 90% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ရွိေသာ္လည္း 92% ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 92% ရွိေသာ္လည္း 95% ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေက်ာင္း၏ ပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 95% ရိွခ့ဲသည္။ 
 

 2ႏွစ္ 

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 

 
5.2 ေက်ာင္းသား စိတ္ေက်နပ္မႈ - အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီခဲ့ပါသလား။* 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 80% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 80% ရိွေသာ္လည္း 85% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 85% ရိွေသာ္လည္း 90% ေအာက္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 

3. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 90% ရိွခဲ့သည္။ 

*ဤတုုိင္းတာမႈေပၚတြင္ အမွတ္မ်ားရရိွႏိုုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္အလုုိ႔ငွာ အနည္းဆုုံးတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္း 50% လုုိအပ္သည္။ 
 

2ႏွစ္ 

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 

 
5.3 စင္တာ အေျချပဳသည့္ အစီအစဥ္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား - ေက်ာင္းသည္ စင္တာ အေျချပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကမ္းလွမ္းေပး ခဲ့ပါသလား။ 
0 မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသည္ မည္သည့္ စင္တာ-အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမရိွခဲ့ေပ။ 

1 မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသည္ စင္တာ-အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 1 သုိ႔မဟုတ္ 2 ခု ရိွခဲ့သည္။ 

2 မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသည္ စင္တာ-အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 3 သုိ႔မဟုတ္ 4 ခု ရိွခဲ့သည္။ 

3 မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂-ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသည္ စင္တာ-အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 5 ခု ႏွင့္အထက္ ရိွခဲ့သည္။ 

 
II. အဖြဲ႔စည္းသည္ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္လ်က္ရိွပါသလား။ 
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6. ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းမႈ 

 
စာရင္းသြင္းမႈအား (1) တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္း ႏွင့္ (2) တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 

တစ္ႏွစ္လုုံး စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္း တုုိ႔ျဖင့္တုုိင္းတာသည္။ တုုိင္းတာမႈ 6.4 - စာရင္းသြင္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အလုုံး 
စံုုေသာ အေျခခံေဘာင္ ရမွတ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း စာရင္းသြင္းမႈ ညႊန္ျပမႈ၏ ရမွတ္တြင္မူ မပါ၀င္ေပ။  
 
6.1 တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္း - ေက်ာငး္သည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တူညီေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈ ရွိခ့ဲပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္ ပုုိမ်ား ေနခ့ဲသည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္၏ အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္း ရမွတ္အတြင္း ရိွသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ ျပန္လည္-စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ အထက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္  ပုုိမ်ားေနခ့ဲသည္။ 

 
2ႏွစ္ 

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 

 
6.2. တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္ႏွစ္လုုံး စာရင္းသြင္းထားသည့္ % - ေက်ာင္းသည္ တူညီေသာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
တစ္ႏွစ္လုုံး စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခုုိင္ႏႈန္းတူညီမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ပိုု၍သာလြန္မႈရိွခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္း တစ္စံုလုံးသည္ အစုုလုုိက္ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္ ပိုုမ်ားေနခ့ဲသည္။ 

1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ 5 ရာခုုိင္ႏႈန္းရမွတ္အတြင္း ရွိသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းသည္ အစုုလုုိက္ အထက္ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ 5 ရာခိုုင္ႏႈန္း ရမွတ္အတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ရွိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းထက္ 95 % သုိ႔မဟုတ္ အထက္ရွိသည္။ 

 
2ႏွစ္ 

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 

 
6.3. CDE ထြက္ခြာသြားမႈႏႈန္း - ဤတုုိင္းတာမႈသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ 
 

7. မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ 

မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိပါသလား။ 
 

6.4 စာရင္းသြင္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈ - ေက်ာင္းသည္ စာရင္းသြင္းမႈတြင္ အျပဳသေဘာ အသားတင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသလား။ 
0 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ 0 ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္ အသားတင္တုုိးတက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ 
1 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္မွာ 0 ႏွင့္ 1 အၾကားတြင္ရိွသည္။ 

2 မွတ္ ေက်ာင္းသည္ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွတ္မွာ 2 မွတ္ ႏွင့္ အထက္ အၾကားတြင္ရွိသည္။ 
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မိဘစိတ္ေက်နပ္မႈညႊန္ျပမႈအား 1) မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား ႏွင့္ 2) မိဘစိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းတုုိ႔ျဖင့္ တုုိင္းတာသည္။  
 

7.1 မိဘစိတ္ေက်နပ္မႈ - အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 70% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

2. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 70% ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 79% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

4. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုုံး 79% ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 90% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

6. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္ အျပဳသေဘာတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္  အနည္းဆုုံး 90% ရိွခဲသ့ည္။ 

 
2 ႏွစ္္ 

1 ႏွစ္ 
0. မျပည့္မီေပ 1. ခ်ဥ္းကပ္ဆဲျဖစ္သည္ 2. ျပည့္မီသည္ 3. ေ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 

 
7.2 မိဘတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္း - မိဘတုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္မီကုုိက္ညီခဲ့ပါသလား။ 
0. စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေပ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ 20% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
1. စံသတ္မွတ္ခ်က္သုိ႔ နီးစပ္သည္  တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 20%, ရွိေသာ္လည္း 50% ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
2. စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ တုုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး 50% 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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