
 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈- ဿ၉ ပညာသင္ႏွစ္ 

CMAS(ပညာေရးပုိင္းေအာင္ျမင္မႈအား ကုိလုိရာဒုိစံႏႈန္းျဖင့္ တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈ) 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏွံ ႔စပ္မႈရွိမရိွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ဿ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ရိွေနမႈရွိမရိွတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ တန္ဖုိးရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ 
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးပုိင္းတုိးတက္မႈရွိမရိွကုိ သိသာေစမည့္ သက္ေသခံကုိယ္ထည္တစ္ခုအား တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 
ဤစစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈက ဘာလဲ။ 

ပညာေရးပုိင္းေအာင္ျမင္မႈအား ကုိလုိရာဒိုစံႏႈန္းျဖင့္ တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ CMAS ဆုိသည္မွာ ဘာသာစကားအႏုပညာမ်ား၊သခ်ၤာ၊သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္မွ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ CMAS သည္ ျပည္နယ္၏ ၾကပ္မတ္ျပင္းထန္ေသာ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ျပီး 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္အတန္းအတြက္ မည္မွ် ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ကို တိုင္းတာရန္ 
ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားသည္။ 
 
CMAS အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(ELA)ႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာစစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ ေမးခြန္းမ်ားကို                                 PARCC အဖြဲ႔ 
(ေကာလိပ္တက္ ေရာက္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈအား ပူးေပါင္းစစ္ေဆးျခင္း)                                     
                     ။                          CMAS ELA                                                                                   
                                            ၂၀၁၉                                              /                                         ။ CMAS သိပၸံ၊ 
လူမႈေရးပညာႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို                      ၊                             Pearson                   
               /                                                 ။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္နည္း။ 

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
ေႏြဦးရာသီတြင္ ေအာက္ပါအတန္းမ်ားမွ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားတြင္ CMAS စစ္ေဆးမႈကုိ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

 အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆုိင္ရာအတတ္ပညာမ်ား (၁-၈ တန္း)  
o သတ္မွတ္ထားေသာ ၁ တန္းႏွင့္ ၂ တန္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ 

စစ္ေဆးမႈအစား စပိန္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ စစ္ေဆးမႈကုိ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 သခၤ်ာ ( ၁-၈ တန္း) 
 သိပၸံ (၃ တန္းႏွင့္ ၈ တန္း) 
 လူမႈေရးပညာ( ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားရိွ ၂ တန္းႏွင့္ ၇တန္း) 

 

အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
၉ တန္းႏွင့္ ဿှ တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
ေႏြဦးရာသီတြင္ ၉ တန္းႏွင့္ ဿှ တန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ဘာသာစကားႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ PSAT (ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
ပဏာမစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ) ယင္းအတန္းမ်ားတြင္ CMAS စစ္ေဆးမႈမရွိပါ။  
 

ဿဿ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
ေႏြဦးတြင္ ဿဿ တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ျပည္နယ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ခံယူရမည္။ 

 ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္အတြက္ SAT( ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈမ်ား) 
 CMAS သိပၸ ံ
 CMAS လူမႈေရးပညာ 

CMAS သည္ အြန္လိုင္းအစမ္း စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး မတ္လႏွင့္ ဧျပီလတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအား စစ္ေဆးမည့္ရက္ကုိ အတိက်သိရိွရန္ 
သင့္ကေလးေက်ာင္းအား ဆက္သြယ္ပါ။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအလုိက္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္မ်ား ကြျဲပားႏိုင္သည္။  
 

ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သံုးနာရီမွ ေျခာက္နာရီအထိ လုိအပ္ျပီး  ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အခ်ိန္မွ ဿ.၃%ေအာက္ 
ၾကာျမင့္ႏုိ္င္သည္။ အျခားစစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈအားလံုးကို ေဒသခံ အေဆာက္အဦး အတိုင္းအတာေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း။   

လုိအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မ်ားအလုိက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ သင့္ကေလး၏ စုစုေပါင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အားေဖာ္ျပရန္ စုစုေပါင္းရမွတ္ပမာဏႏွင့္ 
စုစုေပါင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္တို႔ပါေသာ ေက်ာင္းသားစြမ္းေဆာင္ရည္ အစီရင္ခံစာအား သင့္ကေလးမွ ရရိွပါလိမ့္မည္။ စံႏႈန္းတစ္ခုစီအလုိက္ သင့္ကေလးစြမ္းေဆာင္ခ့ဲပံုကုိ 
ေဖာ္ျပရန္ က႑ခြရဲမွတ္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။  
 



 

ေက်ာင္း၊ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္ေပးထားသည့္အတြက္ သင့္ကေလးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့့္ 
အျခားကေလးတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ သင္ႏႈိုင္းယွဥ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။ 

CMAS ရလဒ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရိုင္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္လူထုအား ေက်ာင္းသားစြမ္းေဆာင္ရည္အား ထင္သာျမင္သာရိွေအာင္ေဖာ္ျပေပးသည္။ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမည္က့ဲသု႔ိ ေက်ာင္းပညာေရးပုိင္းတြင္ တုိးတက္ေနသည္ကို ရလဒ္မ်ားမွ ေဖာ္ညႊန္းေပးသည္။ ယင္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 
ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးအလုပ္အက္ုိင္မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားျပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းေအာင္ ျမင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ေနသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ဆရာမ/မ်ားသည္ CMAS ရလဒ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ေက်ာင္းသားတုိင္း၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ရာ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခရုိင္မ်ားသည္ CMAS ရလဒ္မ်ားအားအသုံးျပဳျပီး ေနာက္လာမည့္ႏွစ္အတြက္ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ်က္အစီစဥ္မ်ားကုိ ခ်ိန္ညိွေပးသည္။ 
 

 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္အား တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏ္ုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထိုင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔အေၾကာင္း သိရိွလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတံု႔ဆုိင္းပါႏွင့္။ 
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား- CMAS  
ၾကည့္ရႈရန္- 

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

 စစ္ေဆးမႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား- https://co.testnav.com  
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္ လက္မ်ား-  စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား 
ၾကည့္ရႈရန္- 

 http://assessments.dpsk12.org 

 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း     သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (၇၀ှ) ၂၀၁-၁ှ၃၂ 
သုိ႔ေခၚဆုိျပီး  မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

? 

http://assessments.dpsk12.org/

