မိ ဘများအတွ က် ေကာ်လိုရာဒို အလှ ည့ ်အေြပာင်း (CoAlt) လမ်း�� န်DLM အဂ� လိ ပ်ဘာသာပညာရပ်�ှင့ ် သခ� ျာအကဲြဖတ်ြခင်းများ
စိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိ ဘ �ှ င့ ်ဆရာများအတွ က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့ ်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ှိ မ�ှိ�ှင့ ် ေကျာင်း�ပီ းသည့ ်အခါ ၂၁ ရာစုအတွ က် ေကာင်းစွ ာ ြပင်ဆင်ထား�ို င်သည့ ် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွ င်
�ှိ မ�ှိကို အလွ န် တန်ဖိုး�ှိေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ို င်ပါသည်။ အကဲ ြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့ ်ကေလး၏ပညာသင်
တို းတက်မ�၏ သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုကို ေပးပါသည်။

CoALT:DLM အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ဝိ ဇ�ာ�ှ င့ ် သခ� ျာဘာသာ စာေမးပွ ဲ ဆို သည်မှာ အဘယ်နည်း။
CoAlt:DLM အဂ� လိ ပ်ဘာသာပညာရပ်�ှင့ ် သခ� ျာအကဲ ြဖတ်ြခင်းများဆို သည်မှာ အဆင့ ် သတ်မှတ်ချက် အေြခ�ပ�ပီ း
ေကျာင်းသား၏ ကို လို ရာဒို ပညာရပ်ဆိုင်ရာစံ �� န်းများ၏ တို းထားေသာအေထာက်အထားရလဒ်များ ြပည့ ်မှီတိုးတက်မ�ကို
တို င်းတာသည့ ် စိ စစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ စိ စစ်ချက်သည် အစို းရချမှတ်ထားသည့ ် သိ ြမင်ြခင်းဆို င်ရာ ချ ို ့တဲ့ �ပီ း ေြဖဆို �ို င်ေအာင်
အေြပာင်းအလဲ များ�ပလုပ်ေပး ေသာ်လည်း PARCC တွ င် မပါဝင်�ိုင်ေသာေကျာင်းသားများ အတွ က်၊ �ို င်ငံေတာ်မှချမှတ်ထားေသာ
စိ စစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ CoAlt:DLM အဂ� လိ ပ်ဘာသာပညာရပ်�ှင့ ် သခ� ျာအကဲ ြဖတ်ြခင်းများသည် ၃-၁၀တန်းေကျာင်းသားများအား
စစ်ေဆးေသာ စာေမးပွဲ ြဖစ်ပါသည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။

စာေမးပွ ဲကာလ
စာေမးပွဲ ကာလအတွ င်းတွ င် သင့ ်ေကျာင်းသားများအား အချ ို ့ေန့များတွ င် စာေမးပွဲ စစ်�ိုင်�ပီ း အချ ို ့ေန့များတွ င် စာသင်�ိုင်ပါသည်။
ေကျာင်းသားများမှ တစ်ချိန်လုံးစာေမးပွဲ မေြဖရပါ။ သင့ ်ေကျာင်းသားအတွ က် စာေမးပွဲ ေန့ရက် အတိ အကျကို ၊ သင့ ်ကေလး၏
ဆရာထံ တွ င် ဆက်သွယ် ေမးြမန်းပါ။
မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု �ှ စ်– ဧ�ပီ လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု �ှ စ်

က��ို ပ်၏ကေလးသည် ရမှ တ်များမည်ကဲ့သို ့ ရမည်နည်း။
သင့ ်ကေလးသည် အမှတ်စေကးတစ်ခု�ှ င့ ် စွ မ်းေဆာင်ရည် အဆင့ ်သတ်မှတ်ချက် ရ�ှိပါမည်။
CoAlt:DLM ပူ းေပါင်းအဖွဲ သ
့ ည် အဆင့ ်သတ်မှတ်ချက်အား ဇူ လို င်လ ၂၀၁၅ ခု�ှ စ်တွင် �ပီ းစီ းခဲ့ ပါသည်။ CoAlt:DLM
အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ဝိ ဇ�ာ�ှ င့ ် သခ� ျာဘာသာ အမှတ်အချက်အလက်အား ေကာ်လိုရာဒို ပညာေရးဌာနသို ့ ၂၀၁၅ ခု�ှ စ်
ေဆာင်းဦးကာလတွ င် ေပးပို ့ပါမည်။

ဤရမှ တ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
စာေမးပွဲ အစီ အစဥ်၏ အဓိ ကရည်�ွယ်ချက်မှာ သိ ြမင်မ�ဆိုင်ရာ ချ ို ့ယွ င်းချက်�ှိသည့ ် ကို လို ရာဒို ေကျာင်းသားများအေနြဖင့ ်
အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ဝိ ဇ�ာ�ှ င့ ် သခ� ျာဘာသာစာေမးပွဲ များတွ င် ကို လို ရာဒို ပညာရပ်ဆိုင်ရာစံ �� န်းများအရ
ထတို းထားေသာအေထာက်အထားရလဒ်များသို ့ ြပည့ ်မှီေအာင်ေဆာင်�ွက်�ိုင်မ� အတို င်းအတာကို
အတန်းတစ်တန်း�ပီ းသည့ ်အခါ ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ CoAlt ရလဒ်များသည်
တို းထားေသာအေထာက်အထားရလဒ်များ�ှ င့ ်��ိင်းယှဥ်၍ ေကျာင်းသား၏ပညာေရးတို းတက်မ�ကို တို င်းတာ
�ို င်မည့ ်အထွ ာတစ်ခုအြဖစ်ပ့ ံ ပို းေပးပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်း ဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.dpsare.com သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့ ်��ပါ
က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။ သင့ ်အိမ်မှာ သင့ ်ကေလးအတွ က်
သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ် နည်းလမ်းများအတွ က်�ှင့ ် စမ်းသပ် ေနရာထို င်ခင်းရ�ှိရန် သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန်
ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း မေ�ှ ာင့ ်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။
အေထာက်အကူ �ပမည့ ် အချက်အလက်များ ရ�ှိေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standardsresources/ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွ ားေရာက်�ကည့ ်��ရန် တို က်တွန်း အပ်ပါသည်
•
•
•

နည်းပညာဆို င်ရာမိ ဘလမ်း�� န်
အဂ� လိ ပ်စာေလ့လာသူ များအတွ က် သတင်းအချက်အလက်
ေကာ်လိုရာဒို အစို းရ အရင်းအြမစ်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍သိ လိုသည်များ�ှ င့ ် ေမးခွ န်းများ �ှိပါက သင့ ် ကေလး၏ေကျာင်းအား တို က်�ု ိ က် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ
သို ့မဟုတ် မိ သားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံ ပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကို ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ို င်ပါသည်။

