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ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီမႈမရွေိသးပါ
သင့္ေက်ာင္းသား၏ ရမွတ္

763

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း
ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္ 44

ေက်ာင္းသား

ေက်ာင္း - 755
ခ႐ိုင္ - 751

ျပည္နယ္ - 761

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အလိုက္ ကိုလုိရာဒုိ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း -

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  
တစ္စိတ္တစ ္

ပုိင္းျပည့္မီသည္

8.2% 4.9% 16.8% 47.1% 23.0%

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
နီးကပ္သည္

ေနာက္အတန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွသိည္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေက်ာ္လြန္သည္

လွ်ဳ႕ိဝွက္ 
ေက်ာင္းသား 

စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အစီရင္ခံစာ

6

သခၤ်ာ 6 တန္း

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ေဖာ္ျပခ်က္* - ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

စာမ်က္ႏွာ 2 အနက္ 1 05282019-TSTVIJAY-0180-0214 -0000131

ဤရမွတ္အစီရင္ခံစာသည္ ကိုလုိရာဒုိ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာမ်ား (CMAS) သခ်ာၤဘာသာ စစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးသည္။
• သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စေကးရမွတ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအဆင့္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ႏွစ္အလိုက္ႏႈငိ္းယွဥ္ႏုငိ္ေစရန္ ရမွတ္မ်ားကို 

စေကးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
• ဂရပ္ေပၚတြင္ စေကးရမွတ္မ်ားကို စိန္ပြင့္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စိန္ပြင့္ပတ္လည္ရွ ိ ျမားမ်ားသည္ ယင္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ေျဖဆုိပါက သင့္ေက်ာင္းသားရႏုငိ္ေခ်ရွသိည့္ 

အတုိင္းအတာကို ျပသည္။
• သင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုငိ္ရန္ ေက်ာင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလုံးရွ ိ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္တစ္ခုစီရွ ိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဂရပ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
• အစက္မ်ဥ္းမ်ားသည္ ရမွတ္အတုိင္းအတာမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားသည့္ ေနရာကို ျပသည္။
• ဤအစီရင္ခံစာကုိ သင့္ကေလး၏ ဆရာႏွင့္အတူေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္အတန္းအဆင့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွေိနၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပသေလ့ရွသိည္ -
အဓိက၊ ထပ္ေဆာင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာ

• အခ်ဳးိ၊ ယူနစ္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ယူနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း ျပႆနာမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အနည္းငယ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး လက္ေတြ႔သခ်ာၤျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ဥာဏ္ကုိ 
အသုံးျပဳတတ္သည္။

• အဆင့္တစ္ဆင့္သာရွေိသာ စကားလံုးျပႆနာမ်ားကုိ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားစြာျဖင့္ စားျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးရပ္စလုံးကုိ ဂဏန္းမ်ားစြာပါေသာ ဒသမကိန္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းတတ္သည္။ 
စကားလုံးအဆင့္ဆင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မတူညီေသာ ပိုင္းေျခမ်ားကဲ့သုိ႔ အပုိင္းပိုင္းခြေဲျဖရွင္းတတ္သည္။ အႀကီးဆံုးဘံုဆခြကဲိန္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အႀကီးဆံုးအျပည့္ကိန္းႏွစ္လံုးေပါင္းလဒ္ကုိ ျပန္ေရးရန္ 
ျဖန္႔ေဝရဂုဏ္သတၱကုိိ အသံုးျပဳတတ္သည္။ အေပါင္းကိန္းႏွင့္ အႏုတ္ကိန္းမ်ားကုိ ကိန္းမ်ဥ္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကိန္းမ်ဥ္းမပါဘဲ ႏႈငိ္းယွဥ္ႏုငိ္သည္။ ပကတိတန္ဖိုးကုိ နားလည္သည္။ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
အစီအစဥ္က်ေသာ စုံတြမဲ်ားကုိ ေနရာခ်တတ္သည္။ အႀကီးဆံုးဘံုဆခြကိဲန္းႏွင့္ အငယ္ဆံုး ဘုံဆတိုးကိန္းကုိ ရွာတတ္သည္။ အျပည့္ကိန္းႏွစ္ခု၏ ေပါင္းလဒ္ကုိေရးခ်ရန္ ျဖန္႔ေဝရဂုဏ္သတၱကုိိ အသံုးျပဳသည္။

• ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဂုဏ္သတၱမိ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ တူညီေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္တတ္သည္။ အျပည့္ကိန္းထပ္ညႊန္းမ်ားျဖင့္ 
ဂဏန္းသခ်ာၤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေရးတတ္သည္၊ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ တစ္ဆင့္ပါညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ေရးတတ္သည္။ လက္ေတြ႔ သုိ႔မဟုတ္ သခ်ာၤျပႆနာတစ္ခုတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
အေျခအေနတစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ မညီမျခင္းမ်ားကုိ ေရးတတ္ၿပီး ဂရပ္ဆြတဲတ္သည္။

• နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာကုိ အသံုးျပဳ၍ စတုဂံမ်ား၏ ဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းတတ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာကို ရွာရန္ 3-D ဂဏန္းမ်ား၏ အသားတင္တန္ဖိုးမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။
• ပ်မ္းမွ်ပကတိေသြဖယ္မႈကို ကိန္းရွင္အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေဒတာမ်ားကုိ အကြက္မ်ားတြင္ ျပသၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပတတ္သည္။

သခ်ာၤပညာရပ္ဆိုင္ရာေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္မႈအား ေဖာ္ျပျခင္း
• တြက္ခ်က္မႈအမွားမရွဘိဲ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္တတ္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္မႈအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး ေဝဖန္သံုးသပ္တတ္သည္။ အတန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ 

တိက်မႈကုိ အသုံးျပဳတတ္သည္။
ပုံစံငယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း

• လက္ေတြ႔အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ သခ်ာၤပညာကုိ အသံုးျပဳရန္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳတတ္သည္။ ေကာက္ခ်က္ဆြရဲန္ တန္ဖိုးမ်ားၾကားရွ ိ ဆက္သြယ္မႈကုိ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ကိရိယာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေမာ္ဒယ္တစ္ခု ဖန္တီးၿပီးေနာက္ ရလဒ္အေျချပဳ ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တတ္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(PLDs) ကုိ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ားကို ျပသသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပိုနိမ့္ေသာအဆင့္မ်ားရွ ိ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ဟု 
ယူဆသည့္အေနအထားျဖင့္ စီစဥ္ထားရွသိည္။ PLD မ်ား၏ ဗားရွင္းအျပည့္အစုံကို ၾကည့္ရန္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ-
http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_4_english_language_arts_plds

ဤအစီရင္ခံစာသည္ သခ်ာၤပညာရပ္တြင္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ ကိုလုိရာဒုိပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွပိုံကို ျပသည္။

CMAS အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွရိန္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ -
http://www.cde.state.co.us/assessment/cmas

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွ ိ ilClassroom မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္မီွျငမ္းထားသည္
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ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ခရိုင္ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း 
ျပည္နယ္ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ရွ ိ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ျခင္း
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ေခ်ပြ ိဳင့္မ်ား
ရရွသိည့္ ပြ ိဳင့္ရာခုိင္ႏႈန္း*

75%

0%

91

45%

ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွလိုိပါက ကုိလိုရာဒို ပညာေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ http://www.cde.
state.co.us/coreadingwriting/statestanda တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

သခၤ်ာ လွ်ဳ႕ိဝွက္
ထပ္ဆင့္လိုအပ္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္
• သခ်ာၤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ထပ္ဆင့္လိုအပ္ခ်က္ေလးခုရွ ိ တစ္ခုစီအတြက္ သင့္ကေလးရရွေိသာ ပြ ိဳင့္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ 

ေအာက္ပါပုံတစ္ခုစီရွ ိ ထိပ္ဆုံးဘားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည္။
• ခ႐ိုင္ႏွင့္ျပည္နယ္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းမ်ားကို ႏႈငိ္းယွဥ္ရန္ ေပးထားသည္။
• အမည္းေရာင္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းသည္ အေထြေထြ သခ်ာၤဘာသာစစ္ေဆးမႈတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား 

ရရွသိည့္ ပြ ိဳင့္ရာခိုင္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ်ကို ေဖာ္ျပသည္။

သခၤ်ာ
အဓိကအေၾကာင္းအရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳးိမ်ား၊ ႏႈန္းမ်ား၊ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၊ အႏုတ္ကိန္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း၊ 
ဂရပ္ပြ ိဳင့္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ အစဥ္အတုိင္းျဖစ္သည့္ ဖန္ရွင္မ်ား၊ အစဥ္အတုိင္းျဖစ္သည့္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အတိုင္းျဖစ္သည့္ ညီမွ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းတတ္သည္။

ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဧရိယာ၊ ထုထည္ႏွင့္စာရင္းဇယားတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္သည္။

သခ်ာၤပညာရပ္ဆုိင္ရာေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္မႈအား ေဖာ္ျပျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယုတၱကိ်ေသာ သခ်ာၤေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးၿပီး ရွင္းခ်က္ထုတ္ၿပီး 
အျခားသူမ်ား၏ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္ေစသည္။

ပုံစံငယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး လကၡဏာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ 
ေျဖရွင္းျခင္း၊ အေရအတြက္အရ အေၾကာင္းျပျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
မဟာဗ်ဴဟာက်က် အသုံးျပဳတတ္သည္။

*သီးျခားအမ်ဳးိအမည္အခ်က္အလက္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ရရွေိသာ ပြ ိဳင့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို 
ႏွစ္အလိုက္ႏႈငိ္းယွဥ္၍ မရႏုငိ္ပါ။ အမ်ဳးိအမည္အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ဳးိအမည္မ်ား၏ ခက္ခဲမႈမွာ မတူညီႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔ကို ထပ္ဆင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ႏႈငိ္းယွဥ္၍မရႏုငိ္ပါ။
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