မိ ဘများအတွ က် စာေမးပွဲ များအေ�ကာင်း လမ်း�� န်တစ်ခု
ဤစိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိ ဘ �ှ င့ ်ဆရာများအတွ က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ှိ မ�ှိ�ှင့် ေကျာင်း�ပီ းသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွ က် ေကာင်းစွ ာ ြပင်ဆင်ထား�ို င်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွ င် �ှိ မ�ှိကို အလွ န်
တန်ဖိုး�ှိေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ို င်ပါသည်။ စိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်း�ှ င့် ခ�ို င်ဝန်ထမ်းများအား
သင့ ်ကေလးအားပို မို ေကာင်းမွ န်စွာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပး�ို င်ရန်�ှင့ ် ကေလးတို င်းေအာင်ြမင်ေစရန်အတွ က် မည်သည့်ေနရာများတွ င် သင်�ု ိ း�� န်းတမ်းများ၊
သင်�ကားေရး�ှ င့ ် ေခါင်းေဆာင်မ�တို့ကို တို းတက်ေအာင် ေဆာင်�ွက်ရန် လို အပ်သည်ကို အသိ ေပး�ို င်သည်။ Denver အစို းရေကျာင်းများမှ
စာေမးပွဲ များအား မည်ကဲ့သို ့ အသုံး�ပသည်၊ မည်သည့်စာေမးပွဲ များအား သင့ ်ကေလးေြဖဆို ရ မည်�ှင့ ် စာေမးပွဲ များဆို င်ရာ ခ�ို င်မူဝါဒများကို
standards.dpsk12.org/assessments အွ န်လိုင်းေပ�တွ င် အေသးစိ တ်အချက်အလက်များေပးထားပါသည်။

စာေမးပွ ဲများကို မည်ကဲ့သို ့ အသု ံ း�ပ�ို င်သနည်း
DPS ေကျာင်းသားအေနြဖင့ ် အတို ချုံးစာေမးပွဲ �ှင့ ် ပုံစံ �ပစာေမးပွဲ �ှ စ်မျ ိုးလု ံ း ေြဖဆို �ကပါသည်။
§

အကဲြဖတ်ြခင်းအ�ှ စ်ချုပ်အား ေယဘုယျအားြဖင့ ် ကာလ တစ်ခုကုန်ဆုံးချိန် (ဥပမာ တစ်ဘာသာ၊ စာသင်ချိန်ကာလ သို ့မဟုတ်
ေကျာင်းစာသင်�ှစ်) တွ င် တစ်�ကိ မ်စစ်ေဆးပါသည်။ ေကျာင်းသား၏စွ မ်းေဆာင်ရည်ကို ချမှတ်ထားေသာေမးခွ န်း အဆင့ ်�ှင့် ��ိင်းယှဥ်၍
အကဲ ြဖတ်ပါသည်။ ဥပမာများမှာ စာသင်ကာလ တစ်ဝက် သို ့မဟုတ် ေနာက်ဆုံး စာေမးပွဲ ၊ ေနာက်ဆုံးစာတမ်း သို ့မဟုတ်
ကို လို ရာဒို ပညာေရးေအာင်ြမင်မ�တိုင်းတာြခင်းများ (CMAS) တို ့ ြဖစ်ပါသည်။

§

ပု ံ စံ �ပစာေမးပွ ဲ သည် ရည်�ွယ်ထားသည့် သင်�ကားေရး ရလဒ်များအားေကျာင်းသားမှ ရ�ှိမ� တို းတက်ေအာင်
လု ပ်ရန်သင်�ကားေရးကို ချိန်�ှိရန်အတွ က် တုန့် ြပန်မ�များကို စာသင်တုန်းရယူ သည့် စနစ်ြဖစ်ပါသည်။ သို ့ပါေသာေ�ကာင့်၊ ေကျာင်းသားများ
ေလ့လာမ� အေြခအေန၊ သိ �ှိမ��ှင့ ် နားလည်မ��ကားတွ င် �ှိေသာ ကွ က်လပ်များ၊ ဆရာ�ှ င့်ေကျာင်းသားများ သင်�ကားေရးကို တို းတက်ေအာင်
လု ပ်ရန် စသည့်တိကျေသာ ရည်�ွယ်ချက်ြဖင့ ်ေကျာင်းဆရာမှ စာသင်ခန်းအတွ င်းတွ င် �ပလု ပ်ပါသည်။

မည်သည့ ်စာေမးပွ ဲများကို သင့ ်ကေလးေြဖဆို ရမည်နည်း။
DPS မှ မည်သည့်ြပည်နယ်မှ မည်သည့်စာေမးပွဲ များ လို အပ်သည် (“ြပည်နယ်-လို အပ်ချက်”)�ှ င့ ် မည်သည့် စာေမးပွဲ ေခါင်းစဥ်မှ ေ�ွးချယ်�ိုင်သည်
(“ြပည်နယ်-အုပ်ချုပ်မ�”)၊ စိ စစ်ချက်တစ်ခုစီ ၏ ရည်�ွယ်ချက်၊ �ှ င့ ် မည်သည့် စိ စစ်ချက်များအား ေပးအပ်ထား�ပီ း မည်မ��ကာြမင့ ်မည်ဆိုသည့်
အေသးစိ တ်ေဖ�ြပထားေသာ စာေမးပွဲ ဇယား �ှ င့် အကျဥ်းချုပ်တွင် အ�ှ စ်ချုပ် ေဖ�ြပထားပါသည်။
DPS မှ�ပစုထားေသာ ခ�ို င် စာေမးပွဲ ြပက� ဒိန် ၊ တွ င် အထူ း�ပစာေမးပွဲ များအတွ က် အချိန်ဇယားများ ပါဝင်သည့် စာေမးပွဲ အေပ�ယံ တင်ြပချက်လည်း
ပါဝင်သည်။ အစို းရစာေမးပွဲ များ �ှ င့်စပ်လျဥ်းသည့် အေသးစိ တ် အချက်အလက်များလည်း ရ�ှိ�ိုင်ပါသည်။

ခ�ို င် မူ ဝါဒများ
DPS မှ အစို းရစာေမးပွဲ များကို စာ�ွက်�ှင့ ်ခဲတံ�ှ င့ ် ေြဖဆို ရန် လို အပ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ေကျာင်းသားများ မှအပ၊ အြခားေကျာင်းသားများ
အားလု ံ းကို အွ န်လိုင်းေပ�မှ စစ်ေဆးပါသည်။ တချ ို ့ေသာအေြခအေနများတွ င်၊ ေကျာင်းမှ CMAS သို ့မဟုတ်/�ှ င့် CoAlt စာေမးပွဲ ေမးခွ န်းများ အားလု ံ းကို
စာ�ွက်၊ ခဲ တံ�ှ င့် အတန်းအားလု ံ းကို ေြဖဆို ေစရန် ေ�ွးချယ်�ိုင်ပါသည်။ စာ�ွက်�ှင့်ခဲတံသုံးစာေမးပွဲ အသုံး�ပ�ို င်မည့် အချိန်�ှင့ ် ပတ်သက်၍ ပို မို သိ �ှိ�ိုင်ရန်၊
ခ�ို င်၏ အစို းရစာေမးပွဲ များအတွ က် စာ�ွက်/ခဲ တံ မူ ဝါဒ ကို ဖတ်��ပါ။
မိ မိ၏ ကေလးအားစာေမးပွဲ တစ်ခု သို ့မဟုတ် အများစုအား မေြဖဆို ေစလို ပါက ခ�ို င်မှ ချမှတ်ထားေသာ မိ ဘမှမေြဖဆို ရန်
ေ�ွးချယ်မ�မူဝါဒအတို င်းေဆာင်�ွက်�ိုင်ပါသည်။ ေလ�ာက်လ�ာအား မိ ဘများအတွ က်အွန်လိုင်းက� သို ့မဟုတ် သင့ ်ကေလး၏ ေကျာင်းတွ င်
ရ�ှိ�ိုင်ပါသည်။ မိ ဘများကို ယင်းတို ့ေကျာင်းအုပ်�ှင့် တို င်ပင်လုပ်ေဆာင်ရန် တို က်တွန်းအပ်ပါသည်။

