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သင့္ေက်ာင္းသား၏ 2019 ခုႏွစ္ ရမွတ္အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈနည္း – စာမ်က္ႏွာ 1

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာမ်ား
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ သခ်ာၤရမွတ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို 

နားလည္ေစျခင္း

www.cde.state.co.us

ကိုလုိရာဒိုျပည္နယ္ပညာေရးဌာန  2019 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

ကိုလုိရာဒုိျပည္နယ္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈအတုိင္းအတာမ်ား ရမွတ္အစီရင္ခံစာသည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔ကေလးသည္ အတန္းအဆင့္အဆုံးရွ ိ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ကိုလိုရာဒိုပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ကိုက္ညီစြာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွေိၾကာင္း ပုိမိုနားလည္လာေစရန္ 
ကူညီေပးႏုငိ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
2019 ခုႏွစ္၏ အမွန္တကယ္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီမႈမရွေိသးပါသင့္ေက်ာင္းသား၏ ရမွတ္

760
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္
ျပည့္မီသည္

ရာခုိင္ႏႈန္း အဆင့္  
သတ္မွတ္ခ်က္ 56

ေက်ာင္းသား

ေက်ာင္း - 781
ခ႐ိုင္ - 760

ျပည္နယ္ - 753

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အလိုက္ ကိုလုိရာဒုိ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း -

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
 တစ္စိတ ္

တစ္ပုိင္းျပည့္မီသည္

15.1% 11.4% 18.4% 25.3% 29.4%

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
နီးကပ္သည္

ေနာက္အတန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွသိည္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီသည္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ေက်ာ္လြန္သည္

ရမွတ္အတုိင္းအတာ – စေကးရမွတ္မ်ားကို ဂရပ္ေပၚတြင္ စိန္ပြင့္မ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳသည္။ သင့္ကေလး၏ စိန္ပြင့္ပတ္လည္ရွ ိ ျမားမ်ားသည္ 
ယင္းစာေမးပြကဲို အႀကိမ္မ်ားစြာေျဖဆုိပါက သင့္ေက်ာင္းသားရႏုငိ္ေခ်ရွသိည့္ ရမွတ္အတိုင္းအတာကုိ ျပသည္။ ဥပမာျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ 
စိန္ပြင့္ပတ္လည္ရွ ိ ျမားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားသည္ ယင္းစာေမးပြကဲို အႀကိမ္မ်ားစြာေျဖဆိုပါက ရရွႏုိငိ္သည့္ အလားတူစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ကုိျပသည္။

3

အေထြေထြရမွတ္ႏႈငိ္းယွဥ္ခ်က္မ်ား – ေက်ာင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ျပည္နယ္ စိ္န္ပြင့္မ်ားသည္ သင့္ကေလးကဲ့သုိ႔ အလားတူ စာေမးပြကဲို ေျဖဆုိၾကသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ ဤပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သင့္ကေလးရမွတ္မ်ားသည္ ယင္းစာေမးပြမဲ်ားကို 
ေျဖဆုိၾကေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏႈငိ္းယွဥ္ၾကည့္ႏုငိ္သည္။ ဤဥပမာတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းထက္နိမ့္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္တူကာ 
ျပည္နယ္ထက္ျမင့္သည့္ ရမွတ္ရွသိည္။ 
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ျပည္နယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ – အေထြေထြ စြမ္းေဆာင္ရည္ဂရပ္ပုံေအာက္ရွ ိ ဘားမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ ငါးခုရွ ိ အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ ရရွခိဲ့ေသာ ကို
လုိရာဒုိျပည္နယ္ရွေိက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုျပ၍ သင့္ေက်ာင္းသားႏွင့္ ကိုလုိရာဒိုျပည္နယ္ရွ ိ အျခား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို  
ႏႈငိ္းယွဥ္ၾကည့္ရႈႏုိင္္ေစမည္ျဖစ္သည္။
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ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿခဳငံုံသုံးသပ္ခ်က္ – ဤက႑သည္ သင့္ကေလး၏အေထြေထြရမွတ္ကို ျပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ ရမွတ္အား ရရွမိည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရမွတ္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ ငါးခုအနက္ 
တစ္ဆင့္အတြင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မွာ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ႏႈငိ္းယွဥ္၍ မည္မွ်စြမ္းေဆာင္မႈရွသိည္ကို ျပသည္။ ဥပမာ ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 56 ရာခုိင္ႏႈန္းရွေိသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ 
ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းသား 75 ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို ျပသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အတြင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပသေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို စာမ်က္ႏွာတစ္ေအာက္ဆုံးရွ ိ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့ ္
ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
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စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္မ်ား – စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အတန္းအဆင့္ သို႔မဟုတ္ သင္႐ိုး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
မည္မွ် ျပည့္မီေအာင္စြမ္းေဆာင္ ႏုငိ္သည္ကို ျပသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္တစ္ခုစီကို ရမွတ္အတိုင္းအတာျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ အျမင့္ဆံုးစြမ္း 
ေဆာင္ရည္အဆင့္ႏွစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေနာက္အဆင့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ 
ရွသိည္ကိုျပသည္။ ပိုနိမ့္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ သုံးခုမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီျခင္းမရွေိသးေၾကာင္းကုိ 
ျပသည္။ 
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ကၽြႏုပ္္အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား ရရွႏိိုင္ပါသနည္း။
ကိုလိုရာဒုိျပည္နယ္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈစာေမးပြမဲ်ားကို ကိုလိုရာဒုိပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား သိရမည့္၊ လုပ္ႏုငိ္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်နိ္အခါအလိုက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသည္။ ၎သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
စံႏႈန္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ သက္တူရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ႏႈငိ္းယွဥ္လ်က္ မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွရိန္ ကူညီေပးသည္။ ပိုမိုသိရွေိစရန္ www.cde.state.co.us/communications/
resourcesforparents တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာမ်ား
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ သခ်ာၤရမွတ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို နားလည္ေစျခင္း

စာမ်က္ႏွာ 2

ဂရပ္ရွင္းလင္းခ်က္ – စာမ်က္ႏွာ 2 ထိပ္ဆုံးရွ ိ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ မည္သည့္မ်ဥ္းသည္ အစီရင္ခံစာ၏ ရမွတ္စာရင္းက႑ရွ ိ ေက်ာင္းသား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ခ႐ိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ျပည္နယ္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျပသည္။ အမည္းေရာင္ ေဒါင္လုိက္မ်ဥ္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည့္အဆင့္ကုိ 
ေက်ာ္လြန္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသည္။ 
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အဖတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ – အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အစီရင္ခံစာရွ ိ အေထြေထြ အဖတ္ရမွတ္စုစုေပါင္းကို ဂရပ္ေပၚတြင္ စိန္ပြင့္မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားျပဳသည္။ 
သင့္ေက်ာင္းသား၏ စိန္ပြင့္ပတ္လည္ရွ ိ ျမားမ်ားသည္ ယင္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ေျဖဆုိပါက သင့္ေက်ာင္းသားရႏုငိ္ေခ်ရွသိည့္ 
အတုိင္းအတာကို ျပသည္။ သင့္ကေလး၏ အဖတ္ရမွတ္ကို ဤစာေမးပြမဲ်ားကို ေျဖဆုိၾကသည့္အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ႏႈငိ္းယွဥ္ပါက 
ေက်ာင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ရမွတ္မ်ားႏွင့္ စိန္ပြင့္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ ဤဥပမာတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းထက္နိမ့္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္ေအာက္အနည္းငယ္နိမ့္သည့္ ရမွတ္ရႏုငိ္သည္။ ဥပမာျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ စိန္ပြင့္ပတ္လည္ရွ ိ ျမားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားသည္ 
ယင္းစာေမးပြကဲို အႀကိမ္မ်ားစြာေျဖဆုိပါက ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရရွႏုိငိ္သည့္ အလားတူစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ကို ျပသည္။ မွတ္သားရန္ - 
အဖတ္ႏွင့္ အေရးစြမ္းေဆာင္ရည္က႑ခြ ဲ ရမွတ္မ်ားသည္ အေထြေထြရမွတ္မ်ားႏွင့္ စေကးမတူညီပါ။
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ရမွတ္ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ – ဤက႑သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အစီရင္ခံစာရွ ိ သက္ဆိုင္ရာ အဖတ္၊ အေရးက႑မ်ားႏွင့္ သခ်ာၤအစီရင္ခံစာရွ ိ 
သခ်ာၤက႑မ်ားတြင္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကုိ ေပးသည္။ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တုိးတက္ရန္လိုအပ္ေနသည္ကို သိႏုငိ္သည္။ ဤနယ္ပယ္မ်ားရွ ိ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အမ်ဳးိအစားတစ္ခုစီအတြက္ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ေက်ာင္းသားရရွေိသာ ပြ ိဳင့္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ အစီရင္ခံသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ခ႐ိုင္၊ 
ျပည္နယ္ပ်မ္းမွ်မ်ားအျပင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ႏႈငိ္းယွဥ္ရန္ စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆံုးရွ ိ ဂရပ္ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ဘားမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ ဤဥပမာတြင္ စာေပျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ေဝါဟာရအဖတ္သင္ခန္းစာ အမ်ဳးိအစားႏွင့္ အေထြေထြ အေရးအသားႏွင့္ 
အေရးအသားေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ဳးိအစားတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္။ ေက်ာင္းသားသည္ အဖတ္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္ျပဌာန္းခ်က္၊ အေရးအသားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အမ်ဳးိအစားတုိ႔တြင္ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မေကာင္းခဲ့ပါ။ မွတ္သားရန္ - ရရွေိသာ ပြ ိဳင့္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ႏႈငိ္းယွဥ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။
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