
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 

CMAS (Colorado ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တိင္ုးတာခ်က)္ 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ 
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ုတတက္ၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘြဲ႔ယူရန္လမ္းေၾကာငး္ေပၚရွမိရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ကအ္လက ္
မ်ားကိုေပးသည္။ ဤအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတိးုတက္မႈကိ ုသကေ္သျပမႈရာတြင္ 
အတိငု္းအတာတစခ္ုကိ ုေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ၏ Colorado တိုင္းတာမႈမ်ား (သို႔) CMAS သည္ ဘာသာစကား ဝိဇၨာပညာ၊ သခ်ာၤ၊ သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရး 
ပညာရပ္မ်ားအတြက္ ထိုျပည္နယ္၏ စုစည္းအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျဖစသ္ည္။ CMAS သည္ ျပည္နယ္၏ ခိငု္မာေသာပညာေရး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္ၿပီး 
သတူို႔၏ေနာကတ္က္မည့္ အတန္းအတြက ္ျပငဆ္င္ႏိငု္ျခငး္ရွိမရွကိို  တိုငး္တာႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။ 
 

CMAS အကျဲဖတ္စစေ္ဆးျခင္းမ်ားကို Colorado ပညာေရးဌာန၊ စစ္ေဆးေပးေသာ ကနထ္ရိကု္တာ Pearson ႏငွ့္ Colorado 
ပညာေပးသူမ်ားတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက၍္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင ္ျပဳလုပ္ထားသည္။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

မလူတနး္ႏငွ့ ္အလယတ္န္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေႏြဦးရာသတီိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအတန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မူလတနး္ႏွင့္ အလယ္တနး္ေက်ာငး္သားမ်ား အတြက္ 
CMAS ကိုျပဳလုပ္ေပးသည္။ 

• အဂၤလိပဘ္ာသာစကား ၀ဇိၨာ (၃-၈ တန္း)။  
o ၃ တနး္ႏွင့္ ၄ တန္း အဂၤလိပဘ္ာသာစကား သင္ယသူူမ်ားဟ ုသတ္မွတထ္ားသူမ်ားအတြက ္

အဂၤလိပဘ္ာသာစကား ၀ဇိၨာ စစ္ေဆးျခငး္အစား စပိနဘ္ာသာစကား ဝိဇၨာ စစ္ေဆးျခင္းကိ ုျပဳလုပ္ေပးသည္။ 
• သခ်ာၤ (၃-၈ တန္း) 
• သိပံၸ (၅ တန္း ႏငွ့္ ၈ တန္း) 
• လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား (ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္၄ တန္းႏွင့္ ၇ တန္း) 

 

အထကတ္န္းေက်ာင္းသားမ်ား 
၉ တနး္ႏွင့္ ၁၀ တန္း ေက်ာငး္သားမ်ား 
ေႏြဦးရာသတီိုင္းတြင္ ၉ တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္း ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ ဘာသာစကား ဝဇိၨာႏွင့္သခ်ာၤအတြက္ PSAT 
(ပညာေရးပါရမီ အႀကိဳစစ္ေဆးျခင္း) ကိုေျဖဆိုၾကသည္။ ထိအုတန္းမ်ား၌ CMAS အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မရွပိါ။  
 

၁၁ တန္းေက်ာငး္သားမ်ား 
ေႏြဦးရာသတီိုင္းတြင္ ၁၁ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ျပည္နယ္အကျဲဖတ ္စစ္ေဆးျခငး္မ်ားကိ ုေျဖဆိုၾကသည္ - 

• ဘာသာစကား ဝိဇၨာႏွင့္ သခ်ာၤအတြက ္SAT (ပညာေရးပါရမီ စစ္ေဆးျခင္း)  
• CMAS သပိၸ ံ
• CMAS လမူႈေရး ဘာသာရပမ္်ား 

CMAS သည္အြနလ္ိုငး္တြင ္အႀကိဳစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ႏွင့္ ဧၿပလီမ်ားတြင ္ျပဳလုပေ္ပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစစ္ေဆးမႈ 
အခ်ိန္ဇယားကိ ုသရိွိရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္း၌ ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္းေပၚလိကု္၍ ရက္ႏွင့္ အခ်နိ္မ်ား ေျပာင္းလႏဲိုင္သည္။  



 

Colorado ျပည္နယ ္အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပ်မ္းမွ်  ၃ နာရီမ ွ၆ နာရီအထိၾကာၿပးီ ေက်ာင္းသားညႊန္ၾကားျခငး္ ၿပီးဆံုးရန္ 
၁.၅% ထက္ေလ်ာ့ေသာ အခ်ိန္ယပူါသည္။ အျခား အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အားလံုးကို ေဒသေဆာင္ရြက္မႈ 
အဆင့္အလိကု္ ဆံုးျဖတသ္ည္။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   

သင့္ကေလးသည္ စစ္ေဆးေသာ ဘာသာရပအ္ပိုငး္ အကျဲဖတ္စစေ္ဆးျခင္း၌ သင့္ကေလး၏ ျခံဳငံုစြမ္းေဆာင္မႈကိ ုေဖာ္ျပရန္ 
စြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္ႏွင့္ အမတွ္ပါေသာ ေက်ာင္းသားစြမ္းေဆာင္မႈ အစီရင္ခံစာတစခ္ကုို ရရွမိည္။ စခံ်ိန္စံညႊန္းတစခ္ုစီတြင ္
သင့္ကေလး မည္မွ်ေကာငး္စြာ စြမ္းေဆာငႏ္ိုငသ္ည္ကိ ုျပသရန္ စေကးခဲြအမွတမ္်ား ေပးထားသည္။  
 

ေက်ာငး္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယပ္်မ္းမွ်မ်ားကို အစီရင္ခစံာတြင္ ထည့္သြငး္ထားေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သင့္ကေလး၏ 
စြမ္းေဆာင္မႈကို အျခားကေလးမ်ား၏ စြမ္းေဆာငမ္ႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥႏ္ိုငသ္ည္။ 
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလ?ဲ 

CMAS ရလဒ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရိငု္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အသိုငး္အဝိငု္းမ်ားတြင္ ေက်ာငး္သားစြမ္းေဆာင္ပံုကိ ု
သေဘာေပါက္ေစသည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ ေကာလိပ္ႏငွ့္ အလပု္ခြငအ္တြက္ ျပငဆ္င္ႏိငု္သည့္ ဘဲြ႕ရရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင ္
ေသခ်ာေရာက္ေစရန ္အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးဆိငု္ရာ မည္သို႔တိုးတကေ္နသည္ကို 
ျပသသည္။ ဆရာမ်ားသည္ CMAS ရလဒ္မ်ားကိ ုေက်ာငး္သားတစဦ္းစီ၏ လိအုပ္ခ်ကႏ္ွင့္ ကိကု္ညီသည့္ ညႊန္ၾကားခ်ကက္ို 
ပိုေကာငး္ေအာငလ္ုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခရိုင္မ်ားသည္ CMAS ရလဒ္မ်ားကို ေနာက္ႏစွ္အတြက္  
ညႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အစအီစဥ္မ်ားအား ခ်ိန္ညွိမႈမ်ားျပဳလပု္ရာတြင ္အသံုးျပဳသည္။ 
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပတ္ို႔သည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝင္ရန္တိကုတ္ြန္းသည္။ သင့္ကေလးကိ ုအိမတ္ြငက္ူညီရန ္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးသည့္ ေနရာထိုငခ္င္းမ်ား ရႏုိင္မႈရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက ္သင့္ကေလး၏ ဆရာကိဆုက္သြယ္ရန ္ဝန္မေလးပါႏွင့္ 
 

ေနာကထ္ပ္ အခ်ကအ္လကမ္်ားအတြက-္ CMSA 
ဝင္ေရာက္ပါ - 

• http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents  
• စစ္ေဆးျခင္းအစမး္ေလ့က်င့္မႈမ်ား - https://co.testnav.com  

 
ေနာကထ္ပ္ အခ်ကအ္လကမ္်ား - အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ဝင္ေရာက္ပါ - 

• http://assessments.dpsk12.org 
 

အကျဲဖတမ္ႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ သင့္ထတံြင္ေမးခြန္း (သို႔) ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို 
တိကု္ရိုကဆ္ကသ္ြယ္ပါ (သို႔) မိသားစု ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ေခၚဆိပုါ။ 
 

 

?  

http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents
http://assessments.dpsk12.org/

