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SASင  ္ုာငဒသင-င2018060140 ေ ဖ္းးဖ်္းသညညငာကငေဖစင-င်၁ာ၂၈ာ၂််၅ 
ေက ်ာင္း-ငငSAMPLE SCHOOL1 (0115) 

ခာ ုာင-ငငSAMPLE DISTRICT (0100)                                                                       ေ္ႏိုဖ ္းင၂်၁၈ 

သခ ််ာၤ ၆ငမနင္း 
ဤ္ မႈ လမင္ေသာာငခံေ်သညငသာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ Coloradoငပည်ော္းေ္်ာငင ာင  ငမ ုာင္းမ်ခ ကငင(CMAS)ငသခ ််ာၤေ်ေ ္းပစဖ္ႏိုမႈ လာညငငပမငသကငေသ်င္ခ ကင္လကင  ်္းက ုငေပ္းသညင ေပးသည္။ 

• သာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ငေဖ င္းေဆ်ာင  က ုငေဖ င္းေဆ်ာင  ္ဆာညင္ႏိုမႈ လာညငငာ်္ႏို နင္း္ဆာညငငးေငေသ်ငေေက္း္ မႈ လမငငးာညငငပသညငငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ငေဖ
ေဖ င္းေဆ်ာင  က ုငမေင္ႏိုမႈ လေငပမငလံု္းမ ုာင္းမ်္ႏို ုာငာနငင္ မႈ လမင  ်္းက ုငေေက္းေပကမဖာငေပ္းသညင ေပးသည္။ 

• သာုပငငပပဇ်္းေပကမဖာငငေေက္း္ မႈ လမင  ်္းက ုငဒ ုာင္း ဖနင္းကဖကငင  ်္းငးာညငငပျ်္းသညင ေပးသည္။ငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ဒ ုာင္း ဖနင္းကဖကငင္နသ္း မႈ လငင မႈ လ်္း  ်္းသညငင္ကဇငမင္ကစငးမငငခာင္း  ်္းက ုင္္ျခင္းမ်ားကို 
္္ျခင္းမ်ားကို က  င  ်္းေဖ်ငပ လုပငပပကငသာညငေက ်ာင္းသ်္းာ္ႏို ုာငေသ်င္ မႈ လမငင္ကဖ်္ေ်္း  ်္းငးေငသညင ေပးသည္။ 

• သာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ငေဖ င္းေဆ်ာင  က ုင္ငခ်္းေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသား၏ငေဖ င္းေဆ်ာင  ္ႏိုမႈ လာညငင္ႏို 
္ႏို  ာင္းဇမႈ လ င္္ႏို ုာငာနငငေက ်ာင္း ငခာ ုာငင္ႏိုမႈ လ
္ႏိုမႈ လာညငငပညငနဇင္ခ ကင္လကင  ်္းက ုငေပ္းျ်္းသညင ေပးသည္။ငငပညငနဇငမေင မ်ႈ လ င္းာမႈ လ ငေဖ င္းေဆ်ာင  ္ဆာညငမေငခုေသငာမႈ လ ေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသား၏ာ်ခ ုာင္ႏို နင္းက ုငသာုပငငပပဇ်္းသား၏ငေ္်ကငမဖာငငမာင ငပျ်္းသညင ေပးသည္။ 

• ္ေကငလ ုာင္း  ်္းသညငင္ မႈ လမင္ကဖ်္ေ်္းက ုငေဖ င္းေဆ်ာင  ္ဆာညငခစဖသညညငေနာ်က ုငပသညင ေပးသည္။င 
• သာညငက ုငဤ္ေသာာငခံေ်္ႏိုမႈ လာညငငပမငသကငမငသာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ဆာ်္ႏိုမႈ လာညငငေဆဖ္းေ္ႏိုဖ္းာနငငမ ုကငမဖနင္းသညင ေပးသည္။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ေဖ င္းေဆ်ာင  ္ ဆာညငေးကငပသညညင္ာ့်င-ငေ မႈ လ င် မႈ လနင္းျ်္းခ ကင  ်္းက ခု ္င္းကပငလ်သညင 
ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းျ်္းခ ကင  ်္းက ုငခ င္္းကပငလ်သညညငငေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငငေန်ကငမကင ညညင္မနင္းမဖာငငေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းျ်္းခ ကင  ်္းက ုငခ င္္းကပငာနငျပင ံငပံညပ ု္း    ်္းာ္ႏို ုာငသညညငင္က   ္းာမႈ လ  ပသ္းငသ/သူမ ုၿသညငေ္်ကငပပမ ုၿက ုငျံ
ျံု္းေံ္မ ုာင္းငပသ္ႏို ုာငာ ညငငင- 

္ပ ာုင္းလ ကုငေမ်ာင္းဆ  ု   ်္းငAင္ႏိုမႈ လာညငငBင- ္ဓ က င္ပ ငု္ႏိုမႈ လာညငင္ေျ်ကင္ က/သူငပ င္ေၾက်ာင္း္ာ် 
• ္ခ   ္း္ႏိုမႈ လာညငင္ႏို နင္းမ ုၿပပ်ာငေသ်ငပုေ်ာ  ်္းက ုေငးာမႈ လာင္းာနငင္ခ   ္း္ႏိုမႈ လာညငင္ႏို နင္းငေၾက်ာင္းက   ္းငပ  က ုသံု္းပပ ေပးသည္။ 
• လုပငေဆ်ာငခ ကငငေလ္း    ္းေလံု္းက ုငကိနင္း္  ်္း္ႏိုမႈ လာညငငဒႏ င  ်္းငးာညငငမဖကငခ ကငပပ ေပးသည္။င္ပ ုာင္းကိနင္း  ်္းက ုငမ/သူညသေသ်ငပ ုာင္းေငခ  ်္းငးာညငေ်္း ပသ္းငဤနညင္းက ုငငာ င္းေ်လံ ု္းငပုေငာ်

ာ်   ်္းက ုေငးာမႈ လာင္းာ်မဖာငသံု္းပပ ေပးသည္။ငေ င္ျ်္းေသ်္ေုံ  ်္းက ုငက ုၾသဒ န မင်နငာ ု္းငေပကမဖာငခ မငသခ ််ာၤပုေ်ာ  ်္းက ုငေငးာမႈ လာင္းာ်မဖာငသံု္းပပ ေပးသည္။ရာတြင္သံုးပါ။. 
• ကိနင္း္ႏိုမႈ လာညငင္က္ာ်ော္းသ်္းခ ကင  ်္းက ုငးမငပပ ေပးသည္။ငပဇ်္း္ႏိုမႈ လာညငငသာုပငငပပဇ်္း  ်္းက ုငညသ မႈ လ ငခာင္း  ်္း္ႏိုမႈ လာညငဆကငေပငပပ ေပးသည္။ငသခ ််ာၤပုေငာ်   ်္းမဖာငငသမင မႈ လမငခ ကငက ုငသာုပငငပပဇ်္းင ညသ မႈ လ   ငးာညငငပပပ ေပးသည္။ 
• ပ ုလသကဖနငသား၏ငဧာ ဇ်သခ ််ာၤပုေငာ်   ်္းက ုငဆခစဖက နင္းငးာညငေငးာမႈ လာင္းပပ ေပးသည္။ငငငးကငင ာငပုံသား၏ငပ ုကငကဖနင  ်္းက ုသံု္းမင  ကင္ႏိုမႈ လ်ငပာငဧာ ဇ်က ုာမႈ လ်ပပ ေပးသည္။င္န်္းညသေျ်ာညင မႈ လနငေမုကံသား၏ ျုျညငက ု 

္ေဖနင္း္ာမႈ လညငင္ပ ုာင္းကိနင္း  ်္းငးာညငာမႈ လ်ပပ ေပးသည္။ 
• ေ်ာာင္း္ာင္းညသ မႈ လ ငခာင္းမေငခုက ုင မႈ လမငျ်္းပပ ေပးသည္။ငကိနင္းေဒမ်က ုင္ေကငခ ္ႏိုမႈ လာညငငခေ

ခေငေမ ုကာ င  ်္းငးာညငငပ ပသ္းငေမဖ ာမႈ လ ခ ကင  ်္းက ုေးကငပငခာင္း ငေေငေဆ္း   မႈ လ္ခ ကင္လကင  ်္းက ုေးကငပငခာင္း ငျခ ုသား၏မ ုာင္းျဖ်ခ ကငက ုေပ္းငခာင္း ငေ မႈ လမင္ႏိုမႈ လာညငဆံု္း မႈ လမငငၾက
ၾက်္းာမႈ လ ေငပ်ာင္းလစ္ႏို ုာငေသ်ငမနငး ု္း  ်္းက ုသံု္းမင္မ ုခ  ပငာမႈ လာင္းငပပပ ေပးသည္။ 

္ပ ာုင္းလ ကုငေမ်ာင္းဆ ခု ကငငC -ငေၾက်ာင္းက   ္းငပငခာင္း 
• သာညငေလ ်ငေသ်္ဆာညငငဆကငသဖဇင  ္ခ    က ုင္ မႈ လ်္းမဖကငခ ကငငခာင္းင္နညင္းာဇင္ႏိုမႈ လာငညသံု္းပပ ေပးသည္။ငဆံု္းငးမငခ ကငလ ု္ပငလမႈ လ ာငငမေငေ မငမေငပ ုာင္းခ  နငည မႈ လ  ေငးာမႈ လာင္းခ ကငင္ငပညညင္ေုံက ုေပ္း ပသ္းင္ငခ်္းသ/သူ  ်္းသား၏င

ေငးာမႈ လာင္းခ ကင  ်္း ငခ င္္းကပငနညင္း  ်္း္ႏိုမႈ လာညငငဆံု္းငးမငခ ကင  ်္းသား၏င မႈ လနငကနင  က ု္ကစငးမငပပ ေပးသည္။ 
္ပ ာုင္းလ ကုငေမ်ာင္းဆ ခု ကငငDင- ပံုေငံပ လပုငငခာင္း 
• ဆံု္းငးမငခ ကငော္းဆစဖာ်မဖာငင္ော္း္ျခင္းမ်ားကို ကသ္းေသ်္ော္မဖကငငဆကငသဖဇင    ်္းက ုငေးကငပငခာင္းငးာညင ငာ ု္းာမႈ လာင္းေသ်ာမႈ လာင္းငပ  မဖာငငပုံေံက ုငပ ငပာငငခာင္းင(သ ုၿ)ငကိနင္းသခ ််ာၤာလဒငက ုင္ဓ ပနပဇငငပဆ ုမ ငသခ ််ာၤက ုသံု္းပပ ေပးသည္။ 

 
ေဖ င္းေဆ်ာင  ္ဆာညငေးကငပေသ်္ာ်  ်္းင(PLDs)ငက ုငန  ညငေသ်္ဆာညင  ်္း္မဖာင္းမဖာငင္ဆာညငင ာညင္သံု္း္္ႏို ံ ္း  ်္းသံု္း္ႏို ုာငေသ်ငေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငငခံဇ/သူခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငငကညဖ င္းက ာင    ်္းက ုငကည
ကညဖ င္းက ာငပ ုာင္ႏို ုာငငခစည ပသခုဇ/သူဆမငးစဖ ေညင္းျ်္းသညင ေပးသည္။ငPLDင္ငပညညင္    ္း္ေ်္းက ုၾကညညငာနငငေ္်ကငပပ်ကငးငဆ ုကငသ ုၿင်ာငော်ကငပပင- 
http:wwwရာတြင္သံုးပါ။.cdeရာတြင္သံုးပါ။.stateရာတြင္သံုးပါ။.coရာတြင္သံုးပါ။.usာassessmentာgrade_6_math_plds  င့လ ပငာမႈ လ်္း  သား၏ငေဖ င္းေဆ်ာင  ္ဆာညင္မ ုခ  ပငမဖာငာမႈ လ ငilClassroomင မႈ လ္ဆာငေငပေ္်ာငငပ လုပငျ်္းသညင ေပးသည္။ 

ာညငာဖဇငခ ကငငငဤ္ေသာာငခေံ်သညငငသာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏ငသခ ််ာၤမဖာငငColoradoငပည်ော္းငေံခ  နငေံညညနင္း  ်္းငကညဖ င္းက ာငပ ာုင္ႏို ုာင  က ေုးကငပသညင ေပးသည္။ 
CMASင္ကစငးမငေေငေဆ္း  င္ေသ္ေ္င္ႏိုမႈ လာညငငပမငသကငမပ သု လ ုပပကငေ္်ကငပပ်ကငးငဆ ကုငသ ုၿင်ာငော်ကငပပင- 

www.cde.state.co.us/assessment 

ေ်  ကင္ႏိုမႈ လ်င၂ငသား၏င၁ 
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ေန်ကင္ ဆာညငမကငာနငငလ င္းေၾက်ာင္းေပကမဖာငာမႈ လ သညင ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညင 
 က ုကငညသေသ္းပပ 

ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငင 
မေငေ မငမေငေဒသငက ုကငညသသညင 

ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းျ်္းခ ကင  ်္းက ု 
ခ င္္းကပငလ်သညင င 

ေက ် ာင္းသ်္းာသ/သူ- 

ေက ်ာင္း-င၇၁် 

ခာ ုာင-င၇၁၆ 

ငပညငနဇငင-င၇င၅ 

♦ 
cl♦ 
a 

ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငက ုကငညသသညင 
 

ေ မႈ လ ်င မႈ လနင္းခ ကင  ်္းျကငသ်လဖနငသညင 

♦ 

၆၅် ၇်် ၇၂၅ 

COငေက ်ာင္းသ်္း  ်္းငးဇငလ ေုဖ င္းေဆ်ာငၾကသလစင- ၁၅ရာတြင္သံုးပါ။.၅% ၂၄ရာတြင္သံုးပါ။.၆% ၂၉ရာတြင္သံုးပါ။.်% ၂၆ရာတြင္သံုးပါ။.င% -၄ရာတြင္သံုးပါ။.၅% 

သာညငေက ်ာင္းသ်္းသား၏္ မႈ လမင 

၇င် 
ေ မႈ လ င် မႈ လနင္းျ်္းခ ကင  ်္းက ခု ္

 ္င္းကပငလ်သညင င၅၉
၅၉ငာ်္ႏို နင္းျကငေက်ာင္းသညင 

http://www.cde.state.co.us/assessment


 
 

 

 
 

 

သခ ််ာၤမဖာငသာညငေက ်ာင္းသ်္းငးဇငလ ုေဖ င္းေဆ်ာင္ႏို ုာငပပသလစုင္ပါသလဲ? ၆ငမနင္း 

ေဖ င္းေဆ်ာင္ႏို ာုင  င္ပ ာုင္းလ ကုငေမ်ာင္းဆ ခု ကင 
• သခ ််ာၤ္ကစငးမင  င္ပ ုာင္းလ ုကငေမ်ာင္းဆ ခု ကငငေလ္းခုမဖာငငမေငခုေသ္ ငသာညငေက ်ာင္းသ်္းာာမႈ လ ေသ်င္ 

္ မႈ လမင  ်္းာ်ခု ာင္ႏို နင္းက ုငေ္်ကငပပပံုမေငခုေသ္ငျ ပငဆုံ္း္မုံ္းငးာညငငပျ်္းသညင ေပးသည္။ 
• ္ႏို  ာင္းဇမႈ လ င္  ္မဖကငငခာ ုာင္ႏိုမႈ လာညငငငပညငနဇငပ  င္း မႈ လ က ုငေပ္းျ်္းသညင ေပးသည္။ 
• နကငေသ်ေဒပာငလု ကင  ္င္းသညငငငခံ ာံုသခ ််ာၤေ်ေ ္းပစဖမဖာငငေ မႈ လ င် မႈ လနင္းခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငငက ုကငညသသညညငငေဖ

ေဖ င္းေဆ်ာင္ႏို ုာငသညညင္ဆာညငက ုငဇခုလကငာမႈ လ င်ာငော်ကငသဖ်္းသညညငငေက ်ာင္းသ်္းသား၏င္ မႈ လမင  ်္းငာ်ခ ုာင္ႏို နင္းက ငုေးကငပသညင ေပးသည္။ 
 

 
ငးေင္ႏို ာုငေငခ 
္ မႈ လမင  ်္း 

ာေသ်္ မႈ လမင  ်္းသား၏ငာ်ခ ာုင္ႏို နင္း့ 

 ်% ငင၂၅%  ၅်% ငငငင၇၅% ငင၁််% 

သခ ််ာၤ      

္ဓ က္ေၾက်ာင္း္ာ်  ်္း 

ေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငင္ခ   ္း  ်္း င္ႏို နင္း  ်္း ငာ်ခ ာုင္ႏို နင္း  ်္း င္္ႏို
္္ႏိုုမငကိနင္း  ်္းက နု်္းလညငငခာင္း ငပံ
ပံုငပပဇ်္း္ မႈ လမင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငင္ေငး်ာညင္လပုငလပုငပံု  ်္း င္ေ
္ေငး်ာညငေးကငပခ ကင  ်္းင္ႏိုမႈ လာညငင္ေ
္ေငး်ာညငညသ မႈ လ ငခာင္း  ်္းပပေသ်ငပုေ ာ်  ်္းက ုငေငးာမႈ လာင္းသညင ေပးသည္။ 

၂် ၂်% 

ျပငမ ္ုးင္ႏိုမႈ လာညငငပံညပ ္ုးေသ်င္ေၾက်ာင္း္ာ်  ်္း 
ေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငငဧာ ဇ် ငျုျညငင္ႏိုမႈ လာညငငေ်
ေ်ာာင္း္ာင္း  ်္းပပေသ်ငပုေ်ာ  ်္းက ုငေငးာမႈ လာင္းသညင ေပးသည္။ 

၁၁ ၁၈% 

 

 

သခ ််ာၤေၾက်ာင္းက   ္းေးကငပငခာင္း 
ေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငငဇမုု ာမႈ လ ေသ်ငသခ ််ာၤေငးာမႈ လာင္းခ ကင  ်္းက ငုးန

းနငမသ္း ပသ္း မႈ လနငကနငေၾက်ာင္းသကငေသငပမင္ငခ်္းသ/သူ  ်္းသား၏ငေၾက်ာင္းက   ္းငပငခာင

ာင္းက ုငေ/သူ္းေ င္းေလညလ် ပသ္းင မႈ လနငကနငေ္်ာငငပ လုပငသညင ေပးသည္။ 

၁၁ ၁၈% 

 

 

ပံုေငံပ လပုငငခာင္းင္ႏိုမႈ လာညငင္သံု္းခ ငခာင္း ၉ 
၁််% 

ေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသညငငမက
မကဇညငလကငေမဖ သေက်ာၤမပေု်ာ  ်္းက ုငေငးာမႈ လာင္းသညင ငပုေ ာ်  ်္းက သုေက်ာၤမငသံ
သံု္းမ  င္ော္မဖကငငးာညငင္ေၾက်ာင္းငပမ  ငသာ
သာညငေလ င်ေသ်က ာ ဇ်  ်္းက ုင ခ်ျ ဟခ်နညင္းငးာင္း ငေးကငပ ပသ္းေငးာမႈ လာင္းသညင င 
 
 
့္ႏိုမႈ လေငေ္ငမဖာငင္ေၾက်ာင္း္ာ်မေငခေုသသညငငေငပ်ာင္းလစေနေသ်ေၾက်ာညငငာာမႈ လ ေသ်င္ 
္ မႈ လမင  ်္းသား၏ာ်ခ ုာင္ႏို နင္းက ုငမေင္ႏိုမႈ လေငလံု္း္မဖကငင္ႏို  ာင္းဇမႈ လ္ငမင ာ္ႏို ုာငပပ ေပးသည္။ငဇာင္းမ ုၿက ုင္ပ ာုင္းလ ကုငငေမ
ေမ်ာင္းဆ ုခ ကင  ်္းငးာညငငလညင္း္ႏို  ာင္းဇမႈ လ္ငမင ာ္ႏို ုာငပပ င္ေ
္ေၾက်ာင္း မႈ လ်င္ေၾက်ာင္း္ာ်  ်္းသား၏င္ော္မဖကင္ႏိုမႈ လာညငငခကငခစ  သညငငမ/သူညသ  င ာမႈ လ ္ႏို ုာငမငးေငသညင ေပးသည္။ 

 
 

 
ဤ္ကစငးမငေေငေဆ္းငခာင္းမဖာငပပေသ်ငေံခ  နငေညံညနင္း  ်္း္ႏိုမႈ လာညငပမငသကငမငပ  ု ုသ လ ုပပကငColoradoငပည်ော္းး်နငသား၏င်ကငးငဆ ကုငသ ုၿ်ာငော်ကငပပင

www.cde.stat e.co.us/standardsandinstruction 
 

FIRSTNAME LASTNAME104 

ေက ်ာင္းသ်္းလပုငေဆ်ာင္ႏို ုာင   
- ခာ ုာငပ  င္း မႈ လ  
- ငပညငနဇငပ  င္း မႈ လ  

ေ မႈ လ င် မႈ လနင္းခ ကင  ်္း္ႏိုမႈ လာညငငက ကုငညသေသ်ငေဖ
ေဖ င္းေဆ်ာင္ႏို ုာငသညညင္ဆာညငက ုငဇခ
ဇခမုာင် ာငော်ကငသဖ်္းသညငညငေက ်ာင္းသ်္း  ်္းသား၏ပ  င္း မႈ လ င 

 

ေ်  ကင္ႏိုမႈ လ်င၂ငသား၏င၂ 

http://www.cde.stat/

