
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ထို ကော်လိုရာဒိုတိုင်းတာသော ပညာသင်နှစ် အောင်မြင်မုှ, သို့မဟုတ် CMAS သည် အတတ်ပညာ၊သင္်ချာ၊သိပ္ပံပညာ 

နှင့်လူမုှရေးဘာသာရပ်များအတွက် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်အကဲဖြတ်ဖြစ်ပါသည်။ CMAS သည် စုပေါင်းထားသည့် သင့်ကလေးသည် 

သူ သို့မဟုတ် သူမ၏အဆင့်၌ 

အဓိကသဘောတရားများနှင့်အရည်အသွေးများကိုဘယ်လောက်အထူးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ကို 

သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပ့ံပေးသည့်အကဲဖြတ်ဖြစ်သည်။  
 

အကဲဖြတ်နှစ်ခုဖြစ်သော - အင္်ဂလိပ်ဘာသာ ဝိဇ္ဇာနှင့်သင္်ချာကို PARCCကဖန်တီးပြုလုပ်သည်၊ထို 

ကောလိပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းအသင့်ဖြစ်မုှအတွက်တွဲဖက်သည်, နှင့် (စာဖတ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းနှင့် 

ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းပါဝင်သော)အတတ်ပညာနှင့်သင္်ချာဘာသာအတွက် အများစုအဓိကသတ်မှတ်သည့်ပြည်နယ်စံနုှန်းနှင့် 

ချင့်ချိန်ပေးသည်။  အခြားအကဲဖြတ်များဖြစ်သော - ကော်လိုရာဒိုစပိန်ဘာသာအတတ်ပညာ (SLA)၊ သိပ္ပံနှင့်လူမုှလေ့လာရေးကို -

ကော်လိုရာဒိုက ဖန်တီးပြုလုပ်သည်။  သိပ္ပံနှင့်လူမုှလေ့လာရေးစမ်းသပ်မုှများသည် 

ကော်လိုရာဒိုပညာရေးဆိုင်ရာစံနုှန်းများနှင့်တူအောင်စီစဉ်ထားသည်၊ စပိန်ဘာသာအတတ်ပညာစမ်းသပ်မုှများသည် အဖြစ်များသည့် 

အဓိက စပိန်ဘာသာအတတ်ပညာစံနုှန်းနှင့်တူအောင်စီစဉ်ထားသည်။ 
 

CMAS အင္်ဂလိပ်ဘာသာအတတ်ပညာနှင့်သင္်ချာစမ်းသပ်မုှများသည် 3တန်း-9တန်း အဆင့်အထိ ကျောင်းသားတိုင်းအားလုံးကို 

နှစ်စဉ်ပေးသည်။  CMAS သိပ္ပံသည် နှစ်စဉ် 5တန်း နှင့် 8တန်း အဆင့်ကျောင်းသားများ၊နှင့် CMAS လူမုှလေ့လာရေးကို နှစ်စဥ 

4တန်း နှင့် 7တန်း အဆင့် ကျောင်းသားများအားလုံး၏ 1/3 အားပေးသည်။  SLA ကို 

စပိန်စကားပြောအင္်ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာသူများအား 3တန်း နှင့် 4တန်း အမေရိကန်ကျောင်းတွင် 5 နှစ် သို့မဟုတ် ၎င်းနှစ်အောက် 

စာရင်းသွင်းထားသော အဆင့်များအား ပေးပါသည်။ 

 
 
 
 
 

CMAS အကဲဖြတ်ချက်များသည် စမ်းသပ်မုှဝင်းဒိုးတစ်ခုထဲတွင် စီမံခန့်ခွဲသည်။  2016 နှစ်ဦးတွင် ကျောင်းများသည် 

စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကို စောနုိင်သမျှစောပြီး မတ်လ 14ရက ်နှင့် ဧပြီလကုန် 29ရက်တွင် စတင်နုိင်ပါသည်။  

အဆင့်နှင့်ဘာသာရပ်ပေါ်အခြေခံပြီး သင့်ကလေးကိုတိကျသောနေ့များတွင် စမ်းသပ်မုှကိုသာ ပြုမည်၊ ကာလတလျှောက်လုံးအတွင်း 

မဟုတ်ပါ။  သူ၊သူမ၏ သီးခြားစမ်းသပ်မုှအစီအစဉ်အတွက် သင့်ကလေးကျောင်းနှင့် တိုင်ပင်ပါ။  
 

အကဲဖြတ်ခြင်းသည် 21 ရာစုအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် 

ကျောင်းသားကျောင်းသူများအထူးကျွမ်းကျင်သောအဆင့်နှင့် ပါဝင်သောစံချိန်စံညှွန်းရှိ၊မရှိအပေါ် ကျောင်းသားများ၊ 

မိဘများနှင့်ဆရာများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်များပေးပါသည်။ အကဲဖြတ်ရလဒ်များသည် 

သင့်ကလေး၏ပညာသင်နှစ်တိုးတက်မုှ၏သက်သေအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုပေးပါသည်။ 

CMAS သ့ုိ မိဘများ၏ လမ်းညှွန်: 

ကော်လုိရာဒုိတုိင်းတာသော ပညာသင်နှစ် အောင်မြင်မုှ 
 

 

          ဘယ်အချိန်မှာ ကျွနု်ပ်ကလေးကုိ စမ်းသပ်နေခ့ဲတုန်းလဲ။   

 

          CMAS ကဘာလဲ။   



ကိစ္စရပ်များစွာတွင်၊ ကျောင်းသားများသည် သူတို့၏စမ်းသပ်မုှကို အွန်လိုင်းမှပြုလုပ်ကြသည်။  ဤအွန်လိုင်းစမ်းသပ်မုှသည် 

သိပ္ပံပညာသရုပ်သကန်ဖန်တီးခြင်းများနှင့်နည်းပညာ-တိုးမြှင့်တုံ့ပြန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ 

ပစ္စည်းအမျုိးအစားများနှင့်ကျောင်းသားထိတွေ့ဆက်ဆံမုှတိုးမြှင့်ကြောင်းဖြစ်သော 

အပြန်အလှန်အကျုိးသက်ရောက်သောမေးခွန်းအမျုိးမျုိးပါရှိပါသည်။ SLA သည် စာရေးဖြေဆိုခြင်းအခြေခံစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ SLA 

တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောကျောင်းသားများသည် CMAS: PARCC အင္်ဂလိပ်ဘာသာအတတ်ပညာ လုပ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ 
 

ပြီးခဲ့သောနှစ်များနည်းတူ၊ ကော်လိုရာဒို ပညာရေးဌာနသည် စံနမူနာဖြစ်သောကျောင်းသားများ၏စမ်းသပ်ချိန်သည် 

သူတို့၏နှစ်စဉ်သင်ကြားပြသသည့်အချိန်အားလုံး၏ 1.5% ထက်နည်းလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ CMAS သီးခြားဖော်ပြသည့်အနေဖြင့်၊ 

ဒီနှစ်တွင် CMAS စမ်းသပ်ခြင်းကို ကျောင်းသားများ 8-14 နာရီကြား ကြာအောင်ပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။  အချိန်အတိအကျကို 

အတန်းနှင့်ဘာသာရပ်အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။  



 
 

 
 
 

 
 
သင့်ကလေးသည် အကြောင်းအရာပုိင်းစမ်းသပ်မုှထဲက အကဲဖြတ်ခြင်းပေါ်တွင် သင့်ကလေး၏အလုံးစံု စွမ်းဆောင်နုိင်မုှကို ဖော်ပြရန် 

အလုံးစံုစွမ်းဆောင်နုိင်မုှအဆင့်နှင့် အလုံးစံု အစီအစဉ်ရမှတ်နှင့်အတ ူကျောင်းသားစွမ်းဆောင်နုိင်မုှအစီရင်ခံစာကို ရရှိလိမ့်မည်။  

ထပ်ဆင့်စကေးရမှတ်များသည် အတန်းတစ်တန်းစီတွင် သင့်ကလေး ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း 

စွမ်းဆောင်နုိင်သလဲဆိုတာဖော်ပြရန်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။   

ကျောင်း၊ ခရိုင် နှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ပျမ်းမျှရှာထားချက်သည် အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် 

သင့်ကလေး၏စွမ်းဆောင်နုိင်မုှကို အခြားသူများ၏စွမ်းဆောင်နုိင်မုှနှင့်နုိှင်းယှဉ်နုိင်သည်။   
 
 
 
 
 

 
 
 

CMAS ရလဒ်များသည် ကျောင်းများ၊ ခရိုင်များ၊ ဆရာများ၊ မိဘများနှင့်အစုအဖွဲ့တွင် ကျောင်းသား၏ စွမ်းဆောင်နုိင်မုှ 

သရုပ်ပေါ်ဖော်ပြချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ 

ရလဒ်များသည်ကောလိပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးတက်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်လမ်းကြောင်းပေါ် 

ကျောင်းသားများရှိနေကြောင်းသေချာစေရန်အဓိကအစိတ်အပုိင်းဖြစ်သည့်ပညာသင်နည်းလမ်းအရ 

ကျောင်းသားများဘယ်လိုရှေ့ဆက်နေသလဲကို ဖော်ပြသည်။  ဆရာများသည် 

ကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ယောက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနုိင်ရန်အတွက်နည်းဥပဒေကိုမြှင့်တင်ရန် CMAS 

ရလဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျောင်းများနှင့်ခရိုင်တွင်အောက်ပါနှစ်အတွက်သင်ကြားပ့ုိချသောအစီအစဉ်ကိုချိန်ညိှရန် CMAS 

ရလဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။  

 
 
 
 
 
 
ကျွနု်ပ်တို့သည် သင့်ကလေး၏ပညာရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပေးရန် သင်ကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ 

သင့်အိမ်မှာသင့်ကလေးအတွက်သင်ကူညီပေးနုိင်သည့်နည်းလမ်းများအတွက်သင့်ကလေး၏ဆရာမနှင့် ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားရန် 

ကျေးဇူးပြုပြီး မနှောင့်နှေးပါနှင့်။   
 
ကျွနု်ပ်တို့ သင့်ကို http://standards.dpsk12.org/standards-resources/သို့သွားရန 

အောက်ပါတို့အပါအဝင်၊အရေးပါသောသတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေရန် တိုက်တွန်းပါသည်- 
 

 ကျောင်းသားသင်ယူဖို့ DPS မိဘလမ်းညှွန်ချက်များ  

 မိဘတစ်ယောက်၏နည်းပညာလမ်းညှွန္ 

 အင္်ဂလိပ်စာသင်ယူသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက် 
 
လက်တွေ့စမ်းသပ်မုှ ပြုလုပ်ပါ။   

 

          ထပ်ပေါင်း အချက်အလက် ? 

 

          ကျွနု်ပ်ကလေး ရမှတ်ဘယ်လောက်ရမလဲ။    

 

          ဤရမှတ်များကုိ ဘယ်လုိအသံုးပြုရမလဲ။ 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/


• အင္်ဂလိပ်ဘာသာ အတတ်ပညာနှင့် သင္်ချာ-  www.parcc.pearson.com  စမ်းသပ်မုှကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း တက်ပ် 

ကိုနိှပ်ပါ � select လက်တွေ့စမ်းသပ်မုှများ ကိုရွေးပါ။ 
 

• စပိန်ဘာသာ အတတ်ပညာ http://www.cde.state.co.us/assessment/csla  သင်ကြည့်ရန် 

ဆန္ဒရှိသောအတန်းအဆင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မုှကို နိှပ်ပါ။ 
 

• သိပ္ပံနှင့်လူမုှလေ့လာရေး-  www.pearsonaccess.com  ePAT တက်ပ်ကိုနိှပ်ပါ � သင်ကြည့်ရန်ဆန္ဒရှိသော 

အတန်း/ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် 14-15 TN8 SS/Science ePAT ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို နိှပ်ပါ။ 
 
အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတွင် ပုိမုိစံုလင်သောအချက်အလက်များအတွက်၊ တာဝန်ခံမုှ၊တာဝန်ရှိမုှ၊ သုတေသန နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း 

ဝဘ်ဆိုက်- www.dpsare.com ကို လေ့လာပါ။  
 
အကယ်၍သင်တွင် အကဲဖြတ်ခြင်းအကြောင်း မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာရှိလျှင်၊ သင့်ကလေး၏ကျောင်းကို 

တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် မိသားစုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းစေ့စပ်ညိှနုိှင်းရေးထောက်ပ့ံရေးလိုင်းကို (720) 423-3054 ဖြင့် 

ခေါ်ဆိုပါ။   

 
 

 

 

 

 

http://www.cde.state.co.us/assessment/csla

