မိ ဘများအတွ က် NAEP လမ်းညွှ န်တစ်ြု
(ပညာရေး တို းတက်မှု၏ အမျ ိုးသားအဆင့်အကဲ ဖြတ်ဖြင်း)

စိ စစ်ြျက်များသည် ရကျာင်းသား၊ မိ ဘ နှ င့်ဆောများအတွ က် ရကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ရဖမာက်သင့ ်ရသာ ပညာေပ်အဆင့်သို့
ကျွမ်းကျင်တတ်ရဖမာက်မှု ရှိ မရှိနှင့ ် ရကျာင်းပပီ းသည့ ်အြါ ၂၁ ောစုအတွ က် ရကာင်းစွ ာ ဖပင်ဆင်ထားနို င်သည့် လမ်းရ ကာင်းရပါ်တွ င် ရှိ မရှိကို
အလွ န် တန်ြိုးရှိရသာ အရဖြအရနဖပ အြျက်အလက်များ ရပးနို င်ပါသည်။ အကဲ ဖြတ်ေလဒ်များသည် သင့်ကရလး၏ပညာသင် တို းတက်မှု၏
သက်ရသအတို င်းအတာတစ်ြုကို ရပးပါသည်။

NAEP ေို သည်ေှာ အဘယ်နည်း။
ပညာရေး တို းတက်မှု၏ အမျ ိုးသားအဆင့် အကဲ ဖြတ်ဖြင်း (NAEP)သည် ကျွနု ်ပ်တို့နိုင်ငံ၏ ရကျာင်းသားများ သြချာ၊ စာြတ်ဖြင်း၊ သိ ပ္ပံနှ င့်
စာရေးဖြင်းကဲ့ သို ့ရသာ ဘာသာေပ်များတွ င် သိ သည့် အောနှ င့် လု ပ်နိုင်သည့် အော၏ အကကီ းမားဆုံးရသာ နို င်ငံရတာ် ကို ယ်စားပပ
အကဲ ဖြတ်ဖြင်း ဖြစ်သည်။ ေလဒ်များကို နို င်ငံရတာ်၏ သတင်းမှတ်တမ်း ကဒ်အဖြစ် ထုတ်ဖပန်မည်။
NAEPသည် ဖပည်နယ်အဆင့် အကဲ ဖြတ်မှုများထက် ကွဲ ဖပားဖြားနားရသာ အြန်းကဏ္ဍအဖြစ် အသုံးဝင်သည်။ ဖပည်နယ်များတွ င်
ကွဲ ဖပားဖြားနားရသာ ပါဝင်အရ ကာင်းအော စံ ြျိန်စံနှု န်းများနှ င့် ၎င်းတို ့၏ ကို ယ်ပိုင် တမူ ထူ းဖြားရသာ အကဲ ဖြတ်မှုများ ရှိသည်။ တူ ညီ ရသာ
NAEP အကဲ ဖြတ်မှုကို ရကျာင်းသား ရအာင်ဖမင်မှုကို တို င်းတာမည့် ဘုံတို င်းတာမှု တစ်ြု ရပးေင်း ဖပည်နယ်တိုင်းတွ င် စီ မံြန်ြ
့ ွဲ သည်။
Denver ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများသည် နှ စ်ရပါင်းများစွ ာ ကာရအာင် NAEPတွ င် ပါဝင်ရနြဲ့ သည်။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ရကျာင်းစာသင်နှစ်သည်
NAEP၏ စမ်းသပ် မမိ ့ဖပ ြရို င်ရဒသ အကဲ ဖြတ်ဖြင်း (TUDA) အပို င်းတွ င် ကျွနု ်ပ်တို့ ပါဝင်သည့် ပထမဆုံး အကကိ မ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဖြားရသာ ြရို င်ရဒသ ၂၇ ြုနှ င့်အတူ တကွ ကျွနု ်ပ်တို့သည် အဖြား တူ ညီ ရသာ ြရို င်ရဒသများနှ င့်နှုိ င်းစာလျှင် ြရို င်ရဒသတစ်ြုအရနဖြင့်
ကျွနု ်ပ်တို့ မည်သို့ လု ပ်ရဆာင်ရနသည်ကို ပို မို နားလည်သရဘာရပါက်လာလိ မ့်မည်။ ထို ့ရနာက် ကျွနု ်ပ်တို့သည် ကျွနု ်ပ်တို့
ပို မို ရကာင်းမွ န်ရအာင် အသုံးြျနို င်ရသာ အဖြား ြရို င်ရဒသများမှ အသုံးပပသည့် အရကာင်းဆုံး အရလ့အထများကို
နားလည်သရဘာရပါက်ေန် ကကိ းစားနို င်သည်။
မိ ဘများမှ သူ တို ့၏ ရကျာင်းသားအား ဤစစ်ရဆးမှု မှ ရဘးြယ်ထားေန် ရရွးြျယ်နိုင်သည်၊ သို ့ရသာ် ရကျာင်းသားများမှ NAEPတွ င်
ပါဝင်ပပီ း သူ တို ့၏ အရကာင်းဆုံး ကကိ းစားအားထုတ်မှုပါက ကျွနု ်ပ်တို့သည် တစ်နိုင်ငံလု ံ းရှိ ရကျာင်းသား ရအာင်ဖမင်မှု၏ ဖြစ်နိုင်သမျှ
အတိ ကျဆုံး တို င်းတာမှု ကို ေရှိပါသည်။

ကျွန်ု ပ်၏ကမလးအား ေည်သည့်အချိ န်တွင် စစ်မေးေည်နည်း။
စာမေးပွ ဲကာလ
စာရမးပွဲ ကာလအတွ င်းတွ င် သင့်ရကျာင်းသားများအား အြျ ို ့ရန့များတွ င် စာရမးပွဲ စစ်နိုင်ပပီ း အြျ ို ့ရန့များတွ င် စာသင်နိုင်ပါသည်။
ရကျာင်းသားများမှ တစ်ြျိန်လုံးစာရမးပွဲ မရဖြေပါ။ သင့်ရကျာင်းသားအတွ က် စာရမးပွဲ ရန့ေက် အတိ အကျကို ၊ သင့်ကရလး၏
ဆောထံ တွ င် ဆက်သွယ် ရမးဖမန်းပါ။
ဇန်နဝါရီ လ ၃၀ ရက် - ေတ်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု နှ စ်
ရကျာင်းသားများသည် အကဲ ဖြတ်မှုအတွ က်ြန်မ
့ ှ န်းရဖြအားဖြင့် မိ နစ် ၉၀မှ ၁၂၀အထိ ရဖြဆို ေပါမည်။

ကျွန်ု ပ်၏ ကမလးသည် ေည်သည့်ရေှ တ်(ေျား) ရရှိလိေ့ ်ေည်နည်း။
ေလဒ်များအား ြန်မ
့ ှ န်းရဖြအားဖြင့် အကဲ ဖြတ်မှုအပပီ း ရဖြာက်လတွ င် ထုတ်ဖပန်လိမ့်မည်။ ေလဒ်များသည် ြရို င်ရဒသတစ်ြုအရနဖြင့်သာ
ဖြစ်မည်၊ ရကျာင်းသား တစ်ဦးြျင်း ေလဒ်များကို မေရှိနိုင်ပါ။

ဤရေှတ်ေျားအား ေည်ကဲ့သို ့ အသု ံ းပပေည်နည်း။
အကဲ ဖြတ်မှုမှ အြျက်အလက်များအား ညွှ န် ကားြျင်များ ရပးေန် အသုံးပပလိ မ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် အဖြား ြရို င်ရဒသများနှ င့်
နှုိ င်းယှ ဉ်လျှင် ကျွနု ်ပ်တို့၏ ရကျာင်းသားများ မည်ကဲ့သို ့ စွ မ်းရဆာင် ရနသည်ကို ပို ရကာင်းရသာ အကဲ ဖြတ်စံတစ်ြု ရပးနို င်သည်။
ဤအကဲ ဖြတ်မှုမှ သတင်းအြျက်အလက်သည်• နည်းပညာသည် ရကျာင်းသား သင်ယူမှု တွင် မည်သည့် အြန်းကဏ္ဍတွ င် ပါဝင်ရနသည်ကဲ့သို ့ရသာ သုရတသန
ရမးြွ န်းများအား ကျွနု ်ပ်တို့ကို ရထာက်ကူရဖြ ကားရပးနို င်သည်။
• ကျွနု ်ပ်တို့၏ ရကျာင်းသားများသည် ရအာင်ဖမင်ေန် မည်သည်ကို လို အပ်ရ ကာင်း ပို ရကာင်းရသာ သရဘာတေားအား
မူ ဝါဒ စိ စစ်ဆန်းစစ်သူများကို ရပးနို င်သည်။
• ကျွနု ်ပ်တို့၏ ရကျာင်းသားများ အထူ းသဖြင့် သမို င်းရ ကာင်းအေ ဖြည့် ဆည်းရပးြံ ေမှု နည်းရသာ ရကျာင်းသားများ
အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို့သည် အေည်အရသွ းရှိ ပညာရေးတစ်ြု ရပးရနဖြင်းရှိမရှိဆိုသည်ကို ကျွနု ်ပ်တို့ကို
နားလည်သရဘာရပါက်ရစေန် ကူ ညီ ရပးနို င်သည်။
• ြရို င်ရဒသအား တာဝန်ြံယူ ရစေန် ကိ ေိယာတစ်ြုအဖြစ် အသုံးြျနို င်သည်။

?

ထပ်မပါင်းအချက်အလက်ေျား

ဤအကဲ ဖြတ်မှုဖြင့် အကဲ ဖြတ်ထားရသာ စံ ြျိန်စံညွှ န်းများနှ င့်ပတ်သက်၍ ထပ်ရဆာင်း သတင်းအြျက်အလက်အတွ က်
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ ကို ဝင်ရောက် ကည့် ရှုပါ။
ကျွနု ်ပ်တို့သည် သင့်ကရလး၏ပညာရေး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ရပးေန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကရလးအတွ က်
သင်ကူညီ ရပးနို င်သည့ ် နည်းလမ်းများအတွ က်နှင့် စမ်းသပ် ရနောထို င်ြင်းေရှိေန် သင့ ်ကရလး၏ဆောမနှ င့ ် ဆက်သွယ်ြို့ကကိ းစားေန်
ရကျးဇူ းပပပပီ း မရနှ ာင့ ်ရနှ းပါနှ င့်။
အရထာက်အကူ ပပမည့် အြျက်အလက်များ ေရှိရစေန် အပါအဝင်- ရအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standardsresources/ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွ ားရောက် ကည့်ရှုေန် တို က်တွန်း အပ်ပါသည်



နည်းပညာဆို င်ောမိ ဘလမ်းညွှ န်
အဂခ လိ ပ်စာရလ့လာသူ များအတွ က်
သတင်းအြျက်အလက်



ရကာ်လိုောဒို အစို းေ အေင်းအဖမစ်များ

စိ စစ်ြျက်များနှ င့် စပ်လျဉ်း၍သိ လိုသည်များနှ င့ ် ရမးြွ န်းများ ရှိပါက သင့် ကရလး၏ရကျာင်းအား တို က်ရု ိ က် ဆက်သွယ် ၍ဖြစ်ရစ
သို ့မဟုတ် မိ သားစုဝင်ဝန်ရဆာင်မှုဌာန ြုန်းနံ ပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကို ဖြစ်ရစ ဆက်သွယ်ရမးဖမန်း နို င်ပါသည်။

