ေကျာင်းသားမိ ဘများ အတွ က် ပညာေရးတို းတက်မ�တိုင်းတာြခင်းများ
လမ်း�� န် (MAP)
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။

MAP ဆို သည်မှာ အဘယ်နည်း။
MAP စိ စစ်ချက်များဆို သည်မှာ သခ� ျာဘာသာ၊ စာဖတ်��ြခင်း�ှ င့ ် ဘာသာစကားအသုံး�ပမ� တို့ကို အွ န်လိုင်းေပ�တွ င် စစ်ေဆးသည့ ်
ပုံစံ ေြပာင်း တတ်ေြမာက်မ� စာေမးပွဲ များြဖစ်ပါသည်။ Pathway ေကျာင်း�ှိ ၆-၁၂ တန်းတွ င် သင်�ကားတက်ေရာက်
ေနေသာေကျာင်းသားများအားလုံးအား စိ စစ်ရန် ေကာ်လိုရာဒို ြပည်နယ်အစို းရမှ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဤစိ စစ်ချက်များအား
ပုံမှန်ကာလအပို င်းအြခားြဖင့ ် စိ စစ်ပါက ေကျာင်းသား တစ်ဦး၊ သို ့မဟုတ် အတန်းတစ်တန်းလုံးအေနြဖင့ ် ထို ဘာသာရပ်များတွ င်
ေကျနပ်ဖွယ်ရာ တို းတက်မ��ှိမ�ှိသိ�ှိ�ိုင်မည်ြဖစ်�ပီ း သင်�ကားေရးအတွ က် အေရးတ�ကီ းအေထာက်အကူ �ပ�ို င်မည်ြဖစ်သည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။
စာေမးပွဲ ကာလ ၃ခုမှာ (ေဆာင်းဦး၊ ေဆာင်း�ှ င့ ် ေ�ွဦးကာလ များ) ြဖစ်သည်။ ထို ကာလတစ်ခုချင်းတွ င်၊ သင့ ်ကေလးအား MAP
ဘာသာရပ်တစ်ခု စီ တွင် စာေမးပွဲ စစ်ေဆးပါမည်။ စာေမးပွဲ တစ်ခုချင်းသည် မိ နစ် ၅၀ �ကာြမင့ ်ပါမည်။ ေကျာင်းများအား မိ မိ စာေမးပွဲ
အချိန်ဇယားများကို သင့ ်ေလ�ာ်သလို သတ်မှတ်ေပး�ို င်ရန် ရည်�ွယ်ချက်ြဖင့ ် စာေမးပွဲ ကာလများအား
�ှည်လျားစွ ာသတ်မှတ်ေပးထားြခင်းသည်။ စာေမးပွဲ ရက်အတိ အကျအား၊ မိ မိကေလး၏ ေကျာင်းသို ့
တို က်�ု ိ က်ဆက်သွယ်ေမးြမန်း�ို င်ပါသည်။
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။
ေဆာင်ဦး

�သဂုတ်လ ၁ ရက်- �ို ဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်

ေဆာင်း ရာသီ

�ို ဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်- ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၁၇ ရက်

ေ�ွဦး ရာသီ

ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၂၇ ရက်- ဇွ န်လ ၂ ရက်

က��ို ပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်ကဲ့သို ့ ရမည်နည်း။
စိ စစ်ချက်ရလဒ်များ သည် မိ မိ၏ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက် သင့ ်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက် မ� �ှိမ�ှိ၊
သင်၏ကေလးသည် လက်�ှိအတန်းတွ င် ေအာင်ြမင်�ိုင်မ��ှိမ�ှိ�ှင့ ် ပညာေရး တစ်�ှစ်ထက်တစ်�ှစ်ပိုမို တတ်ေြမာက်လာေစရန်
အေြခအေနြပ အချက်အလက်များေပး�ို င်ပါသည်။
MAP စိ စစ်ချက်အတွ က်၊ မိ မိ၏ကေလးသည် ဘာသာရပ် တစ်ခုချင်းအတွ က် RIT အမှတ်တစ်ခု ရ�ှိမည်ြဖစ်�ပီ း ၄င်းသည်
ကေလးမှ၊ သင်�ကားမ� လက်ခံ�ို င်စွမ်း�ှ င့ ် ရ�ှိ�ိုင်မည့ ်ေအာင်ြမင်မ� စသည်တို့ကို သိ �ိုင် ပါသည်။ ထို အမှတ်များအား
တစ်�ှစ်ပတ်လုံးတို းတက်မ�ကို သိ �ှိ�ိုင်ရန်�ှင့ ် မိ မိ ကေလး၏ တို းတက်မ��ှင့ ် သူ /သူ မ၏ အတန်းေဖာ်များ၊ ြပည်နယ်တွင်း အဆင့ ်
သတ်မှတ်ချက်များ�ှ င့ ် ချိန်ထိုး�ို င်ပါမည်။ သင့ ်ကေလး၏ RIT အမှတ်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ ပို မို တိ ကျေသာ အချက်
အလက်များရ�ှိလိုပါက၊ သင့ ်ကေလး၏ဆရာ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ပါ။

ဤရမှတ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
MAP စိ စစ်ချက် အမှတ်များအား ကေလး၏ ဆရာမှ ၄င်းတို ့၏လို အပ် ချက်�ှင့ ် ကို က်ညီေသာ �ွ န်�ကားမ� အား အသိ ေပး�ို င်ရန်
အသုံး�ပပါသည်။ အရပ်ေဒသ �ှ င့ ် ြပည်နယ် ေကျာင်းစွ မ်းေဆာင်မ�အေြခခံ မူ ေဘာင်များမှလည်း တာဝန်ခံမ� အတွ က်
ယင်းအမှတ်များအား အသုံး�ပပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်းဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက် http://dpsare.com သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့ ်���ိုင်ပါသည်
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။

