
 
 
 
 
 
 

 
 

 
သင်�ကားေရး ဗျူဟာများ (TS) ေ��သည် မူ�ကိ�ှင့် သူငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအတွက် စဥ်ဆက်မြပတ်၊ ေလ့လာ ေစာင့်�ကည့်မ� 
အေြခ�ပ စိစစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။  ဆရာများမှ ေကျာင်းသားများအ၏ ေနစ့ဥ်�ကံေတွေ့နရသည့် ကိစ�များကုိ �ကည့်၍ 
သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ��ှင့် ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်မ� နယ်ပယ် ၆ ချက်အတွင်း- လူမ�စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ကုိယ်ကာယ၊ ဘာသာစကား ၊ 
သိြမင်ြဖင်း�ှင့်ဆုိင်ေသာ၊ စာေပတတ်ေြမာက်မ��ှင့် သခ� ျာဘာသာ (အကျုံးဝင်လ�င် အဂ� လိပ်သာသာ ရယူ�ုိင်စွမ်း)တ့ုိတွင် 
ကေလးငယ်များ၏ သိ�ိှမ� ၊ လုပ်ေဆာင်�ုိင်မ� အားသာချက်၊ လုိအပ်ချက်�ှင့် စိတ်ဝင်စားမ�များကုိ ဆံုးြဖတ်ရန် ေလ့လာပါသည်။  TS 
Gold သည် ြပည်နယ်လုိအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ အေစာပုိင်းအဆင်သင့်ြဖစ်မ� စိစစ်ချက် ကုိြပည့်မီှပါသည်။   
 
 
 
 
 
 
မူ�ကိ ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းအား စဥ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာေစာင့်�ကပ် ေနမည်ြဖစ်�ပီး၊ သင့်ကေလး၏ ဆရာမှ ေကာက်ခံထားေသာ 
အချက်အလက်များကုိ ြပည်နယ် စစ်ေဆးေရးသည့်ကာလ ကုန်ဆံုးချနိ်တွင် တစ်�ှစ်လ�င် ၃�ကိမ်အ�ပီးသတ်ပါမည်။  သူငယ်တန်း 
ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းတက်သည့်ပထမ ရက်၆၀ အတွင်းတွင် စဥ်ဆက်မြပတ် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်�ပီး ေကာက်ခံရ�ိှသည့် 
အချက်အလက်ကုိ ပထမဆံုး ြပည်နယ် စစ်ေဆးမ�ြဖင့် အ�ပီးသတ်ပါမည်။  ေကျာင်းများအေနြဖင့် TS Gold အစီအစဥ်ကုိ 
သူငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအတွက် လက်ကျန် တစ်�ှစ်ပတ်လံုး တုိးတက်မ�ေစာင့်�ကပ်�ုိင်ရန် ဆက်လက် အသံုး�ပလုိြခင်း �ိှ မ�ိှ 
ဆံုးြဖတ်�ုိင်ပါသည်။  ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာမ� အေြခ�ပပံုစံ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊ စိစစ်ချက် �ပလုပ်ရန် စာသင်�ကားချနိ် သတ်မှတ်ေပးရန် 
မလုိအပ်ပါ။ 
 
စစ်ေဆးမ�ကာလ ေနာက်ဆံုးရက် 
ေအာက်တုိဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခု�ှစ် 
ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု�ှစ် 
ေမလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု�ှစ် 

 

စိစစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ �ှင့်ဆရာများအတွက် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့်သုိ ့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ိှ မ�ိှ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွက် ေကာင်းစွာ ြပင်ဆင်ထား�ုိင်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွင် 
�ိှ မ�ိှကုိ အလွန် တန်ဖုိး�ိှေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ုိင်ပါသည်။   အကဲြဖတ်ရလဒ်များသည် သင့်ကေလး၏ပညာသင် 
တုိးတက်မ�၏ သက်ေသအတုိင်းအတာတစ်ခုကုိေပးပါသည်။   

မိဘများအတွက် သင်�ကားေရးမဟာဗျူဟာများ Gold (TS Gold) 
လမ်း��န် 

 

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။   

 

          TS Gold ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။   



 
 
 
 
 
 
စိစစ်ချက်ရလဒ်များ သည် မိမိ၏ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက် သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့်သုိ့ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက် မ��ိှမ�ိှ၊ 
သင်၏ကေလးသည် လက်�ိှအတန်းတွင် ေအာင်ြမင်�ုိင်မ� �ိှမ�ိှ�ှင့် ပညာေရး တစ်�ှစ်ထက်တစ်�ှစ်ပုိမုိတတ်ေြမာက်လာေစရန် 
အေြခအေနြပ အချက်အလက်များေပး�ုိင်ပါသည်။  
 
TS Goldစနစ်တွင်၊ အမှတ်ေပးသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုအား အသံုး�ပ၍ သင့်ကေလး၏ ဖံွ�့ဖိးမ��ှင့် သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ�အဆင့် 
အထူး�ပ တုိးတက်မ�ကုိ တုိင်းတာပါသည်။  ယခုက့ဲသုိ့ �ပလုပ်ြခင်းြဖင့် မိမိ၏ကေလးသည် သူတ့ုိ၏ အသက်အ�ွယ် အပုိင်းအြခား 
သုိ့မဟုတ် အတန်းတွင်�ိှရမည့် သုေတသန အေြခ�ပ ေမ�ာ်မှန်းချက်၏ ေအာက်၊ ြပည့်မီှြခင်း�ှင့် ပုိမုိြခင်း စသည်တ့ုိ�ကားတွင် 
သတ်မှတ်ေပး�ုိင်ပါမည်။  
 
 
 
 

 
 
 

TS Goldစိစစ်ချက်အမှတ်များကုိ အသံုး�ပ၍ သင့်ကေလး၏ ေကျာင်းဆရာမှ သင့်ကေလးသည် ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်မ��ှင့် 
သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ�တ့ုိတွင် မည်မ�သိ�ိှသည်�ှင့် မည်မ� လုပ်ေဆာင်�ုိင်သည်တ့ုိအား ဆံုးြဖတ်�ုိင်ပါသည်။  ဆရာများအေနြဖင့် 
ဤစိစစ်ချက်မှရ�ိှသည့် အချက်အလက်များသံုး၍ သင့်ကေလးအတွက် သင်�ကားေရး အုတ်ြမစ်�ှင့် တုိးတက်မ�တ့ုိကုိလည်း 
စစ်ေဆး�ုိင်ပါမည်။  သင့်ကေလး၏ ရမှတ်များကုိ မိဘ-ဆရာ အစည်းအေဝးတွင် ေြပာ�ကားသင့်ပါသည်။  အေစာပုိင်း 
ပညာေရးစင်တာများသည် သူငယ်တန်း TS Gold ရမှတ်များကုိ ေကျာင်းစွမ်းေဆာင်မ�အေြခခံမူေဘာင်များ တာဝန်ခံမ� 
တုိင်းတာရာတွင် အသံုး�ပပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 

 
စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလုိအပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ 
ဝက်ဘ်ဆုိက် http://dpsare.com သုိ ့သွားေရာက် �ကည့်���ုိင်ပါသည် 
 
က��်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကေလး၏ပညာေရး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကေလးအတွက် 
သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့် နည်းလမ်းများအတွက်�ှင့် စမ်းသပ် ေနရာထုိင်ခင်းရ�ိှရန် သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖုိ့�ကိးစားရန် 
ေကျးဇူး�ပ�ပီး မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။ 
 
အေထာက်အကူ�ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ိှေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ ဝက်ဘ်ဆုိက်သုိ့ 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။  
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