
 
 
 
 
 
 

 

ပညာရေး တုိးတက်မှု၏ အမျ ိုးသားအဆင့် အကဲဖြတ်ဖြင်း (NAEP)သည် ကျွန်ု ပ်တ့ုိနုိင်ငံ၏ ရကျာင်းသားများ သြခ ျာ၊ စာြတ်ဖြင်း၊ သိပ္ပံ နှင့်  
စာရေးဖြင်းက့ဲသ့ုိရသာ ဘာသာေပ်များတွင် သိသည့်အောနှင့် လုပ်နုိင်သည့်အော၏ အကကီးမားဆံုးရသာ နုိင်ငံရတာ် ကုိယ်စားပပ 
အကဲဖြတ်ဖြင်း ဖြစ်သည်။ ေလဒ်များကုိ နုိင်ငံရတာ်၏ သတင်းမှတ်တမ်း ကဒ်အဖြစ် ထုတ်ဖပန်မည်။ 
 

NAEPသည် ဖပည်နယ်အဆင့် အကဲဖြတ်မှုများထက် ကဲွဖပားဖြားနားရသာ အြန်းကဏ္ဍအဖြစ် အသံုးဝင်သည်။ ဖပည်နယ်များတွင် 
ကဲွဖပားဖြားနားရသာ ပါဝင်အရ ကာင်းအော စံြျနိ်စံနှုန်းများနှင့်  ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ပုိင် တမူထူးဖြားရသာ အကဲဖြတ်မှုများ ရိှသည်။ တူညီရသာ 
NAEP အကဲဖြတ်မှုကုိ ရကျာင်းသား ရအာင်ဖမင်မှုကုိ တုိင်းတာမည့် ဘံုတုိင်းတာမှုတစ်ြု ရပးေင်း ဖပည်နယ်တုိင်းတွင် စီမံြန်ြဲွ့သည်။ 
 

Denver ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများသည် နှစ်ရပါင်းများစွာ ကာရအာင် NAEPတွင် ပါဝင်ရနြ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ရကျာင်းစာသင်နှစ်သည် 
NAEP၏ စမ်းသပ် မမိဖ့ပ ြရုိင်ရဒသ အကဲဖြတ်ဖြင်း (TUDA) အပုိင်းတွင် ကျွန်ု ပ်တ့ုိ ပါဝင်သည့် ပထမဆံုး အကကိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 
အဖြားရသာ ြရုိင်ရဒသ ၂၇ ြုနှင့် အတူတကွ ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် အဖြား တူညီရသာ ြရုိင်ရဒသများနှင့် နှုိင်းစာလျှင် ြရုိင်ရဒသတစ်ြုအရနဖြင့် 
ကျွန်ု ပ်တ့ုိ မည်သ့ုိ လုပ်ရဆာင်ရနသည်ကုိ ပုိမုိ နားလည်သရဘာရပါက်လာလိမ့်မည်။ ထ့ုိရနာက် ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် ကျွန်ု ပ်တ့ုိ 
ပုိမုိရကာင်းမွန်ရအာင် အသံုးြျနုိင်ရသာ အဖြား ြရုိင်ရဒသများမှ အသံုးပပသည့် အရကာင်းဆံုး အရလ့အထများကုိ 
နားလည်သရဘာရပါက်ေန် ကကိးစားနုိင်သည်။ 
 

မိဘများမှ သူတ့ုိ၏ ရကျာင်းသားအား ဤစစ်ရဆးမှုမှ ရဘးြယ်ထားေန် ရရွးြျယ်နုိင်သည်၊ သ့ုိရသာ် ရကျာင်းသားများမှ NAEPတွင် 
ပါဝင်ပပီး သူတုိ့၏ အရကာင်းဆံုး ကကိးစားအားထုတ်မှုပါက ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် တစ်နုိင်ငံလံုးရိှ ရကျာင်းသား ရအာင်ဖမင်မှု၏ ဖြစ်နုိင်သမျှ 
အတိကျဆံုး တုိင်းတာမှုကုိ ေရိှပါသည်။ 
 
 
 
 

စာမေးပဲွကာလ 
စာရမးပဲွကာလအတွင်းတွင် သင့်ရကျာင်းသားများအား အြျ ိုရ့နမ့ျားတွင် စာရမးပဲွစစ်နုိင်ပပီး အြျ ိုရ့နမ့ျားတွင် စာသင်နုိင်ပါသည်။ 
ရကျာင်းသားများမှ တစ်ြျနိ်လံုးစာရမးပဲွမရဖြေပါ။ သင့်ရကျာင်းသားအတွက် စာရမးပဲွရနေ့က် အတိအကျကုိ၊ သင့်ကရလး၏ 
ဆောထံတွင် ဆက်သွယ် ရမးဖမန်းပါ။  
 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် - ေတ်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် 
ရကျာင်းသားများသည် အကဲဖြတ်မှုအတွက်ြန်မှ့န်းရဖြအားဖြင့် မိနစ် ၉၀မှ ၁၂၀အထိ ရဖြဆုိေပါမည်။ 
 

 
 
 

ေလဒ်များအား ြန်မှ့န်းရဖြအားဖြင့်  အကဲဖြတ်မှုအပပီး ရဖြာက်လတွင် ထုတ်ဖပန်လိမ့်မည်။ ေလဒ်များသည် ြရုိင်ရဒသတစ်ြုအရနဖြင့် သာ 
ဖြစ်မည်၊ ရကျာင်းသား တစ်ဦးြျင်း ေလဒ်များကုိ မေရိှနုိင်ပါ။  

စိစစ်ြျက်များသည် ရကျာင်းသား၊ မိဘ နှင့်ဆောများအတွက် ရကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ရဖမာက်သင့်ရသာ ပညာေပ်အဆင့်သ့ုိ 
ကျွမ်းကျင်တတ်ရဖမာက်မှု ရိှ မရိှနှင့် ရကျာင်းပပီးသည့်အြါ ၂၁ ောစုအတွက် ရကာင်းစွာ ဖပင်ဆင်ထားနုိင်သည့် လမ်းရ ကာင်းရပါ်တွင် ရိှ မရိှကုိ 
အလွန် တန်ြုိးရိှရသာ အရဖြအရနဖပ အြျက်အလက်များ ရပးနုိင်ပါသည်။ အကဲဖြတ်ေလဒ်များသည် သင့်ကရလး၏ပညာသင် တုိးတက်မှု၏ 
သက်ရသအတုိင်းအတာတစ်ြုကုိရပးပါသည်။  

 

ကျွန်ု ပ်၏ကမလးအား ေည်သည့်အချိန်တွင် စစ်မေးေည်နည်း။  

မိဘများအတွက် NAEP လမ်းညွှန်တစ်ြု 
(ပညာရေး တုိးတက်မှု၏ အမျ ိုးသားအဆင့် အကဲဖြတ်ဖြင်း) 

 

 

ကျွန်ု ပ်၏ ကမလးသည် ေည်သည့် ရေှတ်(ေျား) ရရိှလိေ့်ေည်နည်း။  

 

NAEP ေုိသည်ေှာ အဘယ်နည်း။  



 

 
 
 
 
 

 
 

 

အကဲဖြတ်မှုမှ အြျက်အလက်များအား ညွှန် ကားြျင်များ ရပးေန် အသံုးပပလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် အဖြား ြရုိင်ရဒသများနှင့်  
နှုိင်းယှဉ်လျှင် ကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ ရကျာင်းသားများ မည်က့ဲသ့ုိ စွမ်းရဆာင် ရနသည်ကုိ ပုိရကာင်းရသာ အကဲဖြတ်စံတစ်ြု ရပးနုိင်သည်။  
 
ဤအကဲဖြတ်မှုမှ သတင်းအြျက်အလက်သည်- 

• နည်းပညာသည် ရကျာင်းသား သင်ယူမှုတွင် မည်သည့်အြန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရနသည်က့ဲသ့ုိရသာ သုရတသန 
ရမးြွန်းများအား ကျွန်ု ပ်တ့ုိကုိ ရထာက်ကူရဖြ ကားရပးနုိင်သည်။ 

• ကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ ရကျာင်းသားများသည် ရအာင်ဖမင်ေန် မည်သည်ကုိ လုိအပ်ရ ကာင်း ပုိရကာင်းရသာ သရဘာတေားအား 
မူဝါဒ စိစစ်ဆန်းစစ်သူများကုိ ရပးနုိင်သည်။ 

• ကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ ရကျာင်းသားများ အထူးသဖြင့် သမုိင်းရ ကာင်းအေ ဖြည့်ဆည်းရပးြံေမှုနည်းရသာ ရကျာင်းသားများ 
အတွက် ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် အေည်အရသွးရိှ ပညာရေးတစ်ြု ရပးရနဖြင်းရိှမရိှဆုိသည်ကုိ ကျွန်ု ပ်တ့ုိကုိ 
နားလည်သရဘာရပါက်ရစေန် ကူညီရပးနုိင်သည်။ 

• ြရုိင်ရဒသအား တာဝန်ြံယူရစေန် ကိေိယာတစ်ြုအဖြစ် အသံုးြျနုိင်သည်။ 
 
 
 
 
 
 

ဤအကဲဖြတ်မှု ဖြင့် အကဲဖြတ်ထားရသာ စံြျနိ်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်ရဆာင်း သတင်းအြျက်အလက်အတွက် 
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ ကုိ ဝင်ရောက် ကည့်ရှုပါ။  
 

ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကရလး၏ပညာရေး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ရပးေန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကရလးအတွက် 
သင်ကူညီရပးနုိင်သည့် နည်းလမ်းများအတွက်နှင့် စမ်းသပ် ရနောထုိင်ြင်းေရိှေန် သင့်ကရလး၏ဆောမနှင့် ဆက်သွယ်ြ့ုိကကိးစားေန် 
ရကျးဇူးပပပပီး မရနှာင့်ရနှးပါနှင့်။ 
 

အရထာက်အကူပပမည့် အြျက်အလက်များ ေရိှရစေန် အပါအဝင်- ရအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ ဝက်ဘ်ဆုိက်သ့ုိ သွားရောက် ကည့်ရှုေန် တုိက်တွန်း အပ်ပါသည် 
 

 နည်းပညာဆုိင်ောမိဘလမ်းညွှန် 
 အဂခ လိပ်စာရလ့လာသူများအတွက် 

သတင်းအြျက်အလက်  

 ရကာ်လုိောဒုိ အစုိးေ အေင်းအဖမစ်များ

 

စိစစ်ြျက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍သိလုိသည်များနှင့် ရမးြွန်းများ ရိှပါက သင့် ကရလး၏ရကျာင်းအား တုိက်ရုိက် ဆက်သွယ် ၍ဖြစ်ရစ 
သ့ုိမဟုတ် မိသားစုဝင်ဝန်ရဆာင်မှုဌာန ြုန်းနံပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကုိဖြစ်ရစ ဆက်သွယ်ရမးဖမန်း နုိင်ပါသည်။  

 

ထပ်မပါင်းအချက်အလက်ေျား 
? 

 

ဤရေှတ်ေျားအား ေည်က့ဲသ့ုိ အသံုးပပေည်နည်း။  

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

