မိ ဘများအတွ က် PSAT ၁၀ လမ်း�� န်
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�ှစ်တိုးတက်မ�၏သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုကို ေပးပါသည်။

PSAT ၁၀ ဆို သည်မှာ အဘယ်နည်း။
PSAT ၁၀ သည် ဆယ်တန်းေကျာင်းသားများေြဖဆို ရသည့ ် ၄င်းတို ့၏ ပညာေရးတို းတက်မ��ှင့ ် တက� သိုလ်တက်ေရာက်ရန်၊
အလုပ်အကို င် တို ့အတွ က် ြပင်ဆင်ထားမ� �ှိမ�ှိတိုင်းတာသည့ ် စာေမးပွဲ ြဖစ်ပါသည်။ PSAT ၁၀ မှ ေကျာင်းသားများ
တစ်ဆယ့ ်တစ်တန်းတွ င် SAT ေြဖဆို �ို င်ရန် အတွ က် ြဖည့ ်ဆည်းရန်လိုအပ်သည့ ် က�များအား ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ရန်
အေထာက်အကူ �ပပါသည်။ ေကာလိ ပ်များ�ှ င့ ် တက� သိုလ်များမှ ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲ အေနြဖင့ ် SAT အားများေသာအားြဖင့ ်
အသုံး�ပေသာေ�ကာင့ ်၊ PSAT ေြဖဆို ြခင်းသည် ေကျာင်းသားများအား ေကာလိ ပ်တက်ေရာက်ရန်ြပင်ဆင်ေပးသည့ ်
အေရး�ကီ းသည့ ် အဆင့ ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
PSAT ၁၀ သည် ကို လို ရာဒို ပညာရပ်ဆိုင်ရာစံ �� န်းများ�ှ င့ ် ကို က်ညီ �ပီ း ေကျာင်းသားများ အေနြဖင့ ် ထို အဆင့ ်အတန်းမှီေစရန်
လမ်းေ�ကာင်း ေပ�တွ င်�ှိမ�ှိ တို င်းတာေပးပါသည်။ ေကျာင်းသားများရ�ှိေသာ အမှတ်များသည် တရားဝင်ထုတ်ြပန်သည့ ်
အမှတ်စာရင်း�ှ င့ ် အဆင့ ်သတ်မှတ်ချက်တွင်တည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ PSAT ၁၀ စာေမးပွဲ သည် သက်ေသအေြခ�ပ
ဖတ်��ြခင်း�ှ င့ ် စာေရးသားြခင်း�ှ င့ ် သခ� ျာဘာသာရပ်များကို ပါဝင်စစ်ေဆးပါသည်။ သခ� ျာဘာသာ စာေမးပွဲ တွင်
ေကျာင်းသားများသည် သခ� ျာကို အသုံး�ပ၍ သိ ပ�ံ၊ လူ မ� ေရးရာသင်�ကားေလ့လာမ� ၊�ှ င့ ် အြခား အလုပ်အကို င်ဆိုင်ရာ�ှ င့ ်
လက်ေတွ ့ ဘဝတွ င် ေတွ �့ ကံ ရမည့ ် အေြခအေနများကို ေြဖ�ှင်း�ို င်ပုံအား စစ်ေဆးပါမည်။ ယခင်ပုံစံ များြဖင့ ် မတူ သည့ ်
အချက်မှာ၊ အသစ်ြပန်ေရးဆွဲ ထားသည့ ် PSAT �ှ င့ ် SAT ေမးခွ န်းများအား မှားယွ င်းေြဖဆို ပါက အမှတ်မေလ�ာ့ ပါ။
၂၀၁၅ ခု�ှ စ် ေမလတွ င်၊ ေကာ်လိုရာဒို �ှိ ေကျာင်းများ အား ဆယ်တန်း�ှ င့ ် တစ်ဆယ့ ်တစ်တန်းတွ င် ေကာလိ ပ်ဝင်ခွင့် �ှ င့ ်
လုပ်ငန်းခွ င်ဝင်ေရာက်ရန် အဆင်သင့ ်ြဖစ်မ�ကို တို င်းတာမည့ ် စာေမးပွဲ တခု �ှိရမည်ဟု ြပည်နယ်အစို းရမှအဆို တစ်ခု
အတည်�ပလို က်သည်။ မိ မိတို့ လူ မ� ဝန်းကျင်မှ တုံ့ြပန်မ�များစွ ာရ�ှိ�ပီ းေနာက်၊ ေကာ်လိုရာဒို ြပည်နယ်တွင် PSAT ၁၀�ှ င့ ် SAT
စနစ်ကို စတင်အသုံး�ပခဲ့ သည်။ ၃-၉ တန်းတွ င် ပညာသင်�ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများသည် CMAS- သခ� ျာဘာသာ�ှ င့ ်
CMAS- အဂ� လိ ပ်ဘာသာ ဝိ ဇ�ာ စာေမးပွဲ များကို ဆက်လက်ေြဖဆို ရပါမည်။
၃-၉ တန်း

ကို လို ရာဒို ပညာေရးေအာင်ြမင်မ�တိုင်းတာြခင်းများ(CMAS)

၁၀တန်း

PSAT ၁၀

၁၁ တန်း

SAT

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။
PSAT ၁၀ စာေမးပွဲ အား ဧ�ပီ လ ၁၁ ရက် သို ့မဟုတ် ၁၂ ရက်တွင် စာ�ွက်/ခဲ တံစနစ်ြဖင့ ် စစ်ေဆးပါမည်။ ၃
နာရီ �ကာစာေမးပွဲ ြဖစ်သည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်ကဲ့သို ့ ရမည်နည်း။
ေကျာင်းသားများသည် အမှတ် ၃၂၀ မှ ၁၅၂၀ �ကား ရ�ှိရပါမည်။ ထို အမှတ်သည် ေကျာင်းသား၏
သခ� ျာဘာသာဆို င်ရာတို းတက်မ� �ှ င့ ် စာဖတ်��ြခင်း�ှ င့ ် စာေရးသားြခင်းတွ င ရ�ှိသည့ ် စုစုေပါင်း အမှတ်ြဖစ်ပါသည်။
ထို အမှတ်များကို အမှတ်စာရင်းတွ င်ေဖာ်ြပမည် မဟုတ်ပဲ ေကျာင်းစာသင်�ှစ် မ�ပီ းခင် ေကျာင်းသားများထံ စာတို က်မှ
ပို ့ေပးပါမည်။

ဤရမှတ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
ေကျာင်းသားများ၊ မိ သားစုများ�ှ င့ ် ဆရာများမှ ထို အမှတ်များကို �ကည့ ်၍ ေကျာင်းသား၏ SAT ေြဖဆို ရန်ြပင်ဆင်ထားမ� ၊
ေကာလိ ပ်တက်ရန် လု ပ်ငန်းခွ င်ဝင်ရန် အဆင်သင့ ်ြဖစ်မ�ကို သိ �ှိ�ိုင်ပါမည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။
သင့ ်အိမ်မှာသင့ ်ကေလးအတွ က်သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ်နည်းလမ်းများအတွ က်သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ်
ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန် ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း မေ�ှ ာင့ ်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။ ဝက်ဆိုက်များ �ှ င့ ် ေဒါင်းလုပ်�ိုင်မည့ ်အပ်များအား- မှတဆင့ ်၊ SAT

အတွ က် အသုံး�ပ�ို င်သည့ ် အခမဲ့ အရင်းအြမစ်များ �ှိပါသည်
ေန ့စဥ် ေလ့ ကျင့ ်ရန် အတွ က် SAT စနစ်သစ် |ေကာလိ ပ် ဘု တ်အဖွ ဲ ့
• နမူ နာေမးခွ န်းများ၊ ေန့စဥ်ရ�ှိမည်ြဖစ်�ပီ း တုန့ြ် ပန်မ� ချက်ချင်းရပါမည်။
• ေကျာင်းသားများ ပုံမှန်အားြဖင့ ် ေလ့ကျင့ ်�ိုင်ပါမည်။
• ေကျာင်းသားများ PSAT သို ့မဟုတ် SAT ေလ့ကျင့ ်စာေမးပွဲ များေြဖဆို �ို င် မည်ြဖစ်�ပီ း၊ အေြဖလ� ာအား
ဓာတ်ပုံ�ို က်၍ေအာ်တို အမှတ်ေပးစနစ် ြဖင့ ် အမှတ်ေပး�ို င်ပါမည်။
တရားဝင် SAT ေလ့ ကျင့ ်ြခင်း | Khan Academy
• ေကျာင်းသားများမှ စာရင်းတစ်ခု ဖွ င့်ရန်လိုအပ်�ပီ း ြဖည့ ်ဆည်းရန်လို အပ်ေသာ က�များအား အမှတ်အေပ�
မူ တည်၍ တစ်ဦးချင်းအတွ က် သီ းြခားလုပ်ေပးေသာ အ�ကံ �ပချက်များ ရ�ှိပါမည်။
• စာေမးပွဲ ေလ့ကျင့ ်ေမးခွ န်း အြပည့ ်တစ်စုံ၊ အားနည်းချက်အားသာချက် �ှာေဖွ ေပးသည့ ် �ဏ်စမ်းေမးခွ န်းများ၊
ေန့စဥ်ေလ့ကျင့ ်ရန် ေမးခွ န်းများ�ှ င့ ် က�အလို က် စာေမးပွဲ အတွ က် ြပင်ဆင်သည့ ်စာအုပ်စာတမ်းများ အား Khan
Academy ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်ေသာ- https://www.khanacademy.org/mission/sat တွ င်
အခမဲ့ ရ�ှိ�ိုင်ပါသည်။
မိ မိတို့သည် ဝင်ေငွ နည်းသည့ ် ေကျာင်းသားများအား စာအုပ်စာတမ်း များ�ှိေသာ သူ များ�ှ င့ ်ဆက်သွယ်ချိတ် ဆက်ေပးေသာ
မိ န်းကေလး �ှ င့ ် ေယာက� ျားေလး ကလပ်များ�ှ င့ ် ပူ းေပါင်းထားပါသည်။
က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။
သင့ ်အိမ်မှာသင့ ်ကေလးအတွ က်သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ်နည်းလမ်းများအတွ က်သင့ ်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
§
§
§

ေကျာင်းသားသင်�ကားေရးဆို င်ရာ DPS မိ ဘလမ်း�� န်များ
နည်းပညာဆို င်ရာမိ ဘလမ်း�� န်
အဂ� လိ ပ်စာေလ့လာသူ များအတွ က် သတင်းအချက်အလက်

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်း ဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.dpsare.com သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့ ်��ပါ
အကယ်၍သင်တွင် အကဲ ြဖတ်ြခင်းအေ�ကာင်း ေမးခွ န်းများ သို ့မဟုတ် အေ�ကာင်းအရာ�ှိလ�င်၊ သင့ ်ကေလး၏ေကျာင်းကို
တို က်�ု ိ က်ဆက်သွယ်ပါ သို ့မဟုတ် မိ သားစု�ှ င့ ် လူ အ
့ ဖွဲ အ
့ စည်းေစ့ စပ်�ှိ��ိင်းေရးေထာက်ပ့ ံ ေရးလို င်းသို ့ (720) 423-3054 ြဖင့ ်
ေခ�ဆို ပါ။

