
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Denver မှအစုိးရေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအားလံုးသည် ၃-၈ တန်းအထိ ေကျာင်းသားများအား၊ စာေပ�ှင့် သခ� ျာဘာသာ 
�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များအား၊ တစ်�ှစ်လ�င်သံုး�ကိမ်�ပလုပ်ရန် ေမ�ာ်လင့်ထားပါသည်။ ANet သည် DPS �ှင့် 
ဂုဏ်ယူဝ့ံ�ကားစွာြဖင့် �ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များအား ချမှတ်ေပး၍ ဆရာများအား ေကျာင်းသား၏ စာေပ�ှင့် သခ� ျာဘာသာ 
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� တုိးတက် ချက်ကုိ ထပ်ဟပ်သိြမင်�ုိင်ေစပါသည်။ ဤစိစစ်ချက်များအား 
ပံုစံတကျတည်ေဆာက်၍ သင်�ကားေပးရန် ရည်�ွယ်ချက်ြဖင့် ဖန်တီး တည်ေဆာက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
အဂ� လိပ်ဘာသာ�ှင့် စာေမးပဲွများကုိ အွန်လုိင်းမှ စိစစ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ စပိန်ဘာသာ စာေမးပဲွများကုိ စာ�ွက်ေပ�တွင် 
ေရးေြဖေြဖဆုိရပါမည်။  

 
 
 
 
 

�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များအား ANet မှ ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ စာေပ�ှင့် သခ� ျာဘာသာတ့ုိအတွက် တစ်�ှစ်လ�င် သံုး�ကိမ် 
စိစစ်ပါမည်။ ေကျာင်းသားများသည် သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ် အတန်းများတက်ေရာက် �ပီးသည့်အခါ၊ 
ေနာက်ဆံုးစာေမးပဲွစစ်ရမည့်ရက် သတ်မှတ်၍ ေမးခွန်းများအား ေြဖ�ကားရမည်။ ေကျာင်းမှ ေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် 
စိစစ်ချက်ကုိ ေကျာင်းသားတ့ုိ သင့်ေလ�ာ်မည့် အချနိ်ကာလ အပုိင်းအြခားအတွင်း စစ်ေဆး�ုိင်မည်ြဖစ်�ပီး၊ 
စာေမးပဲွရက်အတိအကျကုိ မိဘများအေနြဖင့် ကေလး၏ ေကျာင်းမှ ေမးြမန်း�ုိင်ပါသည်။ ေကျာင်းသား အများစုမှာ 
စာေမးပဲွအား မိနစ် ၆၀-၉၀ အတွင်းတွင် ေြဖ�ကား�ုိင်ပါမည်။ 

 
A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

*ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 

ေအာက်တုိဘာလ ၁၀ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်-  

ေအာက်တုိဘာလ ၂၀ ရက် 

*ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်-ဇန်နဝါရီလ ၁၇ 

ရက် 

*ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 
မတ်လ ၁၃ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 
မတ်လ ၁၆ ရက် 

အတန်း စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- 

3 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၂ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 

4 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၂ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 

5 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၂ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 
 

 
A1 A1  A2 A2 A3 A3 

 

*ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 

ေအာက်တုိဘာလ ၁၀ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်-  

ေအာက်တုိဘာလ ၅ရက် 

 *ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- ဒီဇင်ဘာလ 

၁၄ ရက် 

*ELA စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 
မတ်လ ၁၃ ရက် 

*သခ� ျာဘာသာ စိစစ်ချက် 
ရ�ိှ�ုိင်မည့်ေနရက်- 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် 

အတန်း စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်-  စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- စစ်ေဆးရမည့်ရက်- 

6 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 

7 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 

8 �ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက် �ုိဝင်ဘာလ ၉ ရက်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် ေမလ ၂၂ ရက် 

�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ �ှင့်ဆရာများအတွက် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာပညာရပ်အဆင့်သုိ့ 
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ိှ မ�ိှ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွက် ေကာင်းစွာြပင်ဆင်ထား�ုိင်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွင် 
�ိှ မ�ိှကုိ အလွန် တန်ဖုိး�ိှေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များေပး�ုိင်ပါသည်။ အကဲြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့်ကေလး၏ပညာသင် 
တုိးတက်မ�၏ သက်ေသအတုိင်းအတာတစ်ခုကုိေပးပါသည်။   

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။   

 

          ANet ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။   

ေကျာင်းသားမိဘများအတွက် ANet မှပ့ံပုိးေပးေသာ ြပည်နယ်တွင်း 
�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များဆုိင်ရာ လမ်း��န် 

 



 
 
 
 
 
�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များသည် မိမိ၏ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာပညာရပ်အဆင့်သုိ့ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ိှ မ�ိှ 
သင်၏ကေလးသည် လက်�ိှအတန်းတွင် ေအာင်ြမင်�ုိင်မ� �ိှ မ�ိှ�ှင့် ပညာေရး တစ်�ှစ်ထက်တစ်�ှစ်ပုိမုိတတ်ေြမာက်လာေစရန် 
အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ုိင်ပါသည်။   
 
အထူးသြဖင့်၊ ANet စိစစ်ချက်များသည် အဆင့်ြဖင့် သတ်မှတ်ကာ၊ ဆရာ၊ ေကျာင်းသား�ှင့် မိသားစုများအား၊ မိမိေကျာင်းသားသည် 
မည်သည့် ဘာသာရပ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ေကာင်းစွာလုိက်�ုိင်ေနေ�ကာင်း၊ �ှင့် မည်သည့် အယူအဆ�ှင့် 
က�မ်းကျင်မ�များအား ဆက်လက် ေလ့လာရန် လုိအပ်ေ�ကာင်းကုိ ရလဒ်များမှ သိ�ိှ�ုိင်ပါမည်။  

 
 
 
 

 
 
 
�ကားြဖတ်စိစစ်ချက်များသည် ဆရာများအား ဆက်လက်ေဆာင်�ွက်ရန် အချက်အလက်များ ေပး၍ 
ေကျာင်းသားတတ်ေြမာက်မ� လုိအပ်ချက်များအား သိြမင်၍ ြဖည့်စွက်သင်�ကား�ုိင်ေစပါသည်။ စိစစ်ချက်များမှ ရ�ိှသည့် 
အချက်အလက်များအား အသံုး�ပ၍ စာေပ�ှင့် သခ� ျာဘာသာရပ်များတွင် အတန်းတွင်းသင်�ကားပ့ုိချမ� ကုိေြပာင်းလဲ 
လမ်း��န်ေပး�ုိင်ရန၊် ေကျာင်းသား များအား တစ်ဦးချင်း ပညာတတ်ေြမာက်မ� အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 
သုိ့ြပည့်မီှ�ုိင်ေစပါမည်။  

 
 
 
 

 
စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလုိအပ်ပါက တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန �ှင့် တန်ဖုိးြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ 
ဝက်ဘ်ဆုိက်- dpsare.com သုိ ့သွားေရာက် �ကည့်��ပါရန်  
 
က��်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကေလး၏ပညာေရးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ 
သင့်အိမ်မှာသင့်ကေလးအတွက်သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့်နည်းလမ်းများအတွက်သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖုိ့�ကိးစားရန် 
ေကျးဇူး�ပ�ပီး မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။ 
 
အေထာက်အကူ�ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ိှေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ ဝက်ဘ်ဆုိက်သုိ ့သွားေရာက်�ကည့်��ရန် တုိက်တွန်း အပ်ပါသည် 
 

§ နည်းပညာဆုိင်ရာမိဘလမ်း��န် 
§ အဂ� လိပ်စာေလ့လာသူများအတွက် 

သတင်းအချက်အလက်  

§ ေကာ်လုိရာဒုိ အစုိးရ အရင်းအြမစ်များ

 
စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍သိလုိသည်များ�ှင့် ေမးခွန်းများ �ိှပါက သင့် ကေလး၏ေကျာင်းအား တုိက်�ုိက် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ 
သုိ့မဟုတ် မိသားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကုိြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ုိင်ပါသည်။  

 

          ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ ? 

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်က့ဲသုိ ့ရမည်နည်း။    

 

         ဤရမှတ်များအားမည်က့ဲသုိ့အသံုးချမည်နည်း။  

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

