မိ ဘများအတွ က် သင်�ကားေရးမဟာဗျူဟာများ Gold (TS Gold)
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
တို းတက်မ�၏ သက်ေသအတို င်းအတာတစ်ခုကို ေပးပါသည်။

TS Gold ဆို သည်မှာ အဘယ်နည်း။
သင်�ကားေရး ဗျူဟာများ (TS) ေ��သည် မူ �ကိ �ှင့ ် သူ ငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအတွ က် စဥ်ဆက်မြပတ်၊ ေလ့လာ ေစာင့ ်�ကည့ ်မ�
အေြခ�ပ စိ စစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာများမှ ေကျာင်းသားများအ၏ ေန့စဥ်�ကံ ေတွ ေ့ နရသည့ ် ကိ စ�များကို �ကည့ ်၍
သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ��ှင့ ် ဖွံ �့ ဖိ းတို းတက်မ� နယ်ပယ် ၆ ချက်အတွ င်း- လူ မ� စိတ်ပိုင်းဆို င်ရာ၊ ကို ယ်ကာယ၊ ဘာသာစကား ၊
သိ ြမင်ြဖင်း�ှ င့ ်ဆိုင်ေသာ၊ စာေပတတ်ေြမာက်မ��ှင့ ် သခ� ျာဘာသာ (အကျုံးဝင်လ�င် အဂ� လိ ပ်သာသာ ရယူ �ို င်စွမ်း)တို ့တွင်
ကေလးငယ်များ၏ သိ �ှိမ�၊ လုပ်ေဆာင်�ိုင်မ� အားသာချက်၊ လို အပ်ချက်�ှင့ ် စိ တ်ဝင်စားမ� များကို ဆုံးြဖတ်ရန် ေလ့လာပါသည်။ TS
Gold သည် ြပည်နယ်လိုအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ အေစာပို င်းအဆင်သင့ ်ြဖစ်မ� စိ စစ်ချက် ကို ြပည့ ်မှီပါသည်။

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။

မူ �ကိ ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းအား စဥ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာေစာင့ ်�ကပ် ေနမည်ြဖစ်�ပီ း၊ သင့ ်ကေလး၏ ဆရာမှ ေကာက်ခံထားေသာ
အချက်အလက်များကို ြပည်နယ် စစ်ေဆးေရးသည့ ်ကာလ ကုန်ဆုံးချိန်တွင် တစ်�ှစ်လ�င် ၃�ကိ မ်အ�ပီ းသတ်ပါမည်။ သူ ငယ်တန်း
ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းတက်သည့ ်ပထမ ရက်၆၀ အတွ င်းတွ င် စဥ်ဆက်မြပတ် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်�ပီ း ေကာက်ခံရ�ှိသည့ ်
အချက်အလက်ကို ပထမဆုံး ြပည်နယ် စစ်ေဆးမ� ြဖင့ ် အ�ပီ းသတ်ပါမည်။ ေကျာင်းများအေနြဖင့ ် TS Gold အစီ အစဥ်ကို
သူ ငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအတွ က် လက်ကျန် တစ်�ှစ်ပတ်လုံး တို းတက်မ�ေစာင့ ်�ကပ်�ိုင်ရန် ဆက်လက် အသုံး�ပလို ြခင်း �ှိ မ�ှိ
ဆုံးြဖတ်�ိုင်ပါသည်။ ေစာင့ ်�ကည့ ်ေလ့လာမ� အေြခ�ပပုံစံ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်၊ စိ စစ်ချက် �ပလုပ်ရန် စာသင်�ကားချိန် သတ်မှတ်ေပးရန်
မလို အပ်ပါ။
စစ်ေဆးမ�ကာလ ေနာက်ဆုံးရက်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခု�ှ စ်
ဇန်နဝါရီ လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု�ှ စ်
ေမလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု�ှ စ်

က��ို ပ်၏ကေလးသည် ရမှ တ်များမည်ကဲ့သို ့ 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။
TS Goldစနစ်တွင်၊ အမှတ်ေပးသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုအား အသုံး�ပ၍ သင့ ်ကေလး၏ ဖွံ �့ ဖိ းမ� �ှင့ ် သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ�အဆင့ ်
အထူ း�ပ တို းတက်မ�ကို တို င်းတာပါသည်။ ယခုကဲ့ သို ့ �ပလုပ်ြခင်းြဖင့ ် မိ မိ၏ကေလးသည် သူ တို ့၏ အသက်အ�ွယ် အပို င်းအြခား
သို ့မဟုတ် အတန်းတွ င်�ှိရမည့ ် သုေတသန အေြခ�ပ ေမ�ာ်မှန်းချက်၏ ေအာက်၊ ြပည့ ်မှီြခင်း�ှ င့ ် ပို မို ြခင်း စသည်တို့�ကားတွ င်
သတ်မှတ်ေပး�ို င်ပါမည်။

ဤရမှ တ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
TS Goldစိ စစ်ချက်အမှတ်များကို အသုံး�ပ၍ သင့ ်ကေလး၏ ေကျာင်းဆရာမှ သင့ ်ကေလးသည် ဖွံ �့ ဖိ းတို းတက်မ��ှင့ ်
သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ�တို့တွင် မည်မ�သိ �ှိသည်�ှင့ ် မည်မ� လုပ်ေဆာင်�ိုင်သည်တို့အား ဆုံးြဖတ်�ိုင်ပါသည်။ ဆရာများအေနြဖင့ ်
ဤစိ စစ်ချက်မှရ�ှိသည့ ် အချက်အလက်များသုံး၍ သင့ ်ကေလးအတွ က် သင်�ကားေရး အုတ်ြမစ်�ှင့ ် တို းတက်မ�တို့ကိုလည်း
စစ်ေဆး�ို င်ပါမည်။ သင့ ်ကေလး၏ ရမှတ်များကို မိ ဘ-ဆရာ အစည်းအေဝးတွ င် ေြပာ�ကားသင့ ်ပါသည်။ အေစာပို င်း
ပညာေရးစင်တာများသည် သူ ငယ်တန်း TS Gold ရမှတ်များကို ေကျာင်းစွ မ်းေဆာင်မ�အေြခခံ မူ ေဘာင်များ တာဝန်ခံမ�
တို င်းတာရာတွ င် 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။

