
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သင့္ေက်ာင္းသား၏ အမွတ္အစီရင္ခံစာကို ဘယလ္ိုဖတ္မလ ဲ– စာမ်က္ႏွာ ၁ 
 

သင့္ေက်ာင္းသား၏ အမွတ္ 

၇၃၀ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားကုိခ်ဥ
်ဥ္းကပ္လာသည္၊ 

 ၃၇ ရာႏႈန္းထက္ေကာင္းသည္ 
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ေက်ာင္း- ၇၀၄ 

ခရုိင္- ၇၅၀ 

ျပည္နယ္ - ၇၃၃ 

ေနာက္အဆင့္တက္ရန ္လမး္ေၾကာငး္ေပၚတြငရ္ွ ိ
 

၆၅၀ ၇၀၀ ၇၂၅ ၇၅၀ ၈၁၀
 ၈၅၀ 

၁ 
၅CO ေက်ာင္းသားမ်ား ဘယ္လုိစြမ္းေဆာင္ၾကသလဲ - ၁၉.၁%                     ၁၇.၈%              ၂၃.၁%                  ၃၅.၈%                                ၄.၂% 

ေက်ာင္းသားစြမ္းေဆာငမ္ႈ ျခံဳငံု – ဤအပုိင္းသည္ သင့္ကေလး၏ျခံဳငုံ အမွတ္ကိုေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နံပါတ္ျဖစ္ေသာ ျခံဳငုံအမွတ္ကိုရရိွၿပီး ယင္းကိုအေျခခံ၍ စြ
စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ ငါးဆင့္တြင္ တစ္ဆင့္ကိုရရိွမည္။ ရာ
ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သည္ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မည္မွ်ေကာင္းစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ကိုျပသည္။ ဥပမာ ၃၇
၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေျမာက္တြင္ ရိွေသာေက်ာင္းသားသည္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ပုိေကာင္းစြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ သင
သင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္အတြင္းရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထံုးစံအတိုင္းျပသေသာ အတန္းအဆင့္ပါ၀င္ေသာအရာ ခံ
ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာတစ္ ေအာက္ပုိင္း စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ ေဖၚျပေသာအရာ အပုိင္းတြင္ပါရိွသည္။ 

 
စြမး္ေဆာငမ္ႈအဆင့္မ်ား – စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသူတုိ႔၏ အတန္းအဆင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ေကာင္းစြာ ကိုက္ညီသည္ကိုျပသည္။ စြ
စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္တစ္ဆင့္စီကို အမွတ္မ်ား၏ အကြာအေ၀းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္မႈ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္မွာ ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ (သို႔) သာလြန္ၿပီး သူတို႔သည္ ေနာက္အတန္းအဆင့္ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွ
ရိွေနေၾကာင္းကို ညႊန္ျပသည္။ ေအာက္ပုိင္းစြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ သံုးဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈအျပည့္အ၀ မရ
မရရိွေသးေၾကာင္းကို ညႊန္ျပသည္။ 

 
အမတွအ္ကြာအေ၀း – အမွတ္အကြာအေ၀းကို သရုပ္ျပဇယားတြင္ ဒိုင္းမြန္းမ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳထားသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား၏ ဒိုင္းမြန္းမ်ားအနီးမွ ျမ
ျမွားမ်ားသည္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါက သင့္ေက်ာင္းသားရႏုိင္ေသာ အမ
အမွတ္အကြာအေ၀းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ဒိုင္းမြန္းမ်ားအနီးမွ ျမွားမ်ားသည္  စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါက ထိ
ထိုေက်ာင္းသားသည္ နိမ့္ေသာစြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ တစ္ဆင့္တြင္ ရခ့ဲႏုိင္သည္ဟုျပသည္။ 

 
ျခံဳငံုအမတွႏ္ိႈငး္ယဥွမ္ႈမ်ား – ေက်ာင္း၊ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဒိုင္းမြန္းမ်ားသည္ သင့္ကေလးေျဖဆိုေသာ စစ္ေဆးျခင္းကို အတူေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်
ပ်မ္းမွ်အမွတ္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳထားသည္။ ပ်မ္းမွ်အမွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ကေလး၏အမွတ္ကို ထိ
ထိုစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေျဖဆိုေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမွတ္ႏွင့္ မည္သို႔ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဤဥပမာတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းထက္စာလွ်င္ အမ
အမွတ္ပုိမ်ားၿပီး ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္စာလွ်င္ နိမ့္ေနသည္။ 

 
ျပညန္ယစ္ြမး္ေဆာငမ္ႈ – ျခံဳငုံစြမ္းေဆာင္မႈ ပုံ၏ေအာက္မွ အတံုးမ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို Colorado ရိွအျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္သည္ကို စြ
စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ငါးဆင့္၌ တစ္ဆင့္စီတြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုျပျခင္းျဖင့္ သိရိွေစသည္။ 

 
COLORADO ပညာေရး႒ာန ဇူလိငု္လ ၂၀၁၈ 
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ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသးပါ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ
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Colorado ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တုိင္းတာခ်က္ 
                 အဂၤလပ္ိဘာသာစကား ၀ိဇၨာႏွင့္ သခ်ာၤအမွတ ္

အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုနားလည္ျခင္း 

  www.cde.state.co.us  

Colorado ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တိုင္းတာခ်က္မ်ား အကျဲဖတ္ျခင္းအမွတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ 
မိဘမ်ားကိုသူတို႔၏ကေလးသည္ အတန္းအဆင့္စစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးလွ်င္ စစ္ေဆးေသာအရာမ်ားတြင္ Colorado 
ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ပုိင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈ မည္မွ်ေကာင္းစြာရိွသညက္ိ ုပုိမုိနားလည္ရန္ အေ
အေထာက္အကူေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ ဤအရင္းအျမစ္တြင္ပါေသာ ေဒတာမ်ားသည္ ၂၀
၂၀၁၈ ေဒတာစင္စစ္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

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


 

Colorado ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တုိင္းတာခ်က္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၀ိဇၨာႏွင့္ သခ်ာၤအမွတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုနားလည္ျခင္း  
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သရပုျ္ပဇယားအညႊနး္ – စာမ်က္ႏွာ ၂ ထိပ္တြင္ရိွေသာ အညႊန္းသည္ အစီရင္ခံစာ၏ အမွတ္ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေသာ အပုိင္းတြင္ရိွ  သင
သင့္ေက်ာင္းသား၏စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ခရုိင္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားကို မည္သည့္အတံုးက ကိုယ္စားျပဳထားသည္ကိုျပသည္။ နက
နက္ေသာေဒါင္လုိက္မ်ဥ္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အဆင့္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားယခုတင္ မည္သို႔ ၀င္ေရာက္သြားသည္ကို ျပသည္။ 

 
အဖတ ္စြမး္ေဆာငမ္ႈ – အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ အစီရင္ခံစာတြင္ရိွ အဖတ္တြင္ရေသာ ျခံဳငုံအမွတ္မ်ားကို သရုပ္ျပဇယားေပၚတြင္ ဒိ
ဒိုင္းမြန္းကြက္မ်ားျဖင့္ ျပထားသည္။ ေက်ာင္းသား၏ဒိုင္းမြန္းကြက္ အနီးမွ ျမွားမ်ားသည္ အကယ္၍ အကျဲဖတ္ျခင္းမ်ားကို အႀ
အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳလုပ္ပါက သင့္ေက်ာင္းသားရႏုိင္ေသာ အမွတ္အကြာအေ၀း မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၊ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အမွတ္မ်ားကို ၾကည့္၍ သင့္ကေလး၏ အဖ
အဖတ္တြင္ရေသာ အမွတ္ကို ထိုစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေျဖဆိုေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမွတ္ႏွင့္ မည္သို႔ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဤဥပမာတြင္ ေက
ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းထက္စာလွ်င္ အမွတ္အနည္းငယ္ပုိမ်ားၿပီး ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္စာလွ်င္ အနည္းငယ္နိမ့္ေနသည္။ ဥပမာျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ဒိ
ဒိုင္းမြန္းမ်ားအနီးမွ ျမွားမ်ားသည္  စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါက ထိုေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္း (သို႔) ျပည္နယ္ႏွင့္အတူတူ အမွတ္ရခ့ဲႏုိင္သည္ဟုျပသည္။ သတိျပဳရန္ - အဖတ္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ အမွတ္မ်ားကို ျခံဳငုံမႈအမွတ္တြင္မဟုတ္ဘဲ ျခားနားေသာ စေကးျဖင့္ျပထားသည္။ 

 
အမတွခ္ဲြျခမး္စတိျ္ဖာျခငး္မ်ား – ဤအပုိင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖတ္ႏွင့္အေရးမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၀ိဇၨာ အစီရင္ခံစာႏွင့္  သခ်ာၤဆိုင္ရာမ်ားကို သခ
သခ်ာၤအစီရင္ခံစာျဖင့္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ျပထားသည္။ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ထူးကဲစြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ (သို႔) တိ
တိုးတက္ရန္လိုသည္ကို သိႏုိင္သည္။ ဤေနရာမ်ားရိွ စြမ္းေဆာင္မႈကို္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအတြက္ အကျဲဖတ္မႈတြင္ သင့္ေက်ာင္းသားရေသာ အမွတ္၏ ရာ
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အစီရင္ခံသည္။ စာမ်က္ႏွာထိပ္တြင္ရိွ သရုပ္ျပဇယားအညႊန္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အတံုးမ်ားကို သံုး၍ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြ
စြမ္းေဆာင္မႈကို္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပ်မ္းမွ်မ်ား ႏွင့္သာမက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စြ
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အဆင့္ကို ယခုတင္ ၀င္ေရာက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ဤဥ
ဤဥပမာတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ စာေပႏွင့္ ေ၀ါဟာရအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္မႈသာလြန္သည္။ ထိ
ထိုေက်ာင္းသားသည္ ျပန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စာေပႏွင့္ စာေရးသားမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပ
ျပည္နယ္ (သို႔) ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အဆင့္ကို ယခုတင္ ၀င္ေရာက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။  သတိျပဳရန္ - ရေသာအမွတ္မ်ား၏ 
ရာခုိင္ႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လံုးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍မရပါ။ 
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ကၽြႏု္ပဘ္ယမ္ာွ ပိမုိသုႏုိိငပ္ါသလ?ဲ 
Colorado ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တိုင္းတာခ်က္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ Colorado ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိထားသည္။ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း အက
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘာေတြသိသလဲႏွင့္ အဓိက ပညာေရးသင္ယူမႈမ်ားတြင္ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္သလ ဲဆိုသည္ကို အခ်ိန္လုိက္ရုိက္ခ်က္ပုံမ်ား ရရန္ အမ
အမွတ္ထည့္ေပးသည္။ ယင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔ရြယ္တူခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မည
မည္သို႔စြမ္းေဆာင္ၾကသည္ကို အသိေပးရန္ကူညီသည္။ ပုိမုိသိရိွရန္အတြက္ ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ပါ - www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 
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