
 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈-ဿ၉ ပညာသင္ႏွစ္ 

NAEP (ပညာေရးတိုးတက္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ) 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏွံ႔စပ္မႈရွိမရိွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ဿ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၐတြင္ ေရာက္ရိွေနမႈရွိမရိွတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ တန္ဖိုးရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ 
ပညာေရးပုိင္းတုိးတက္မႈရွိမရိွကုိ သိသာေစမည့္ သက္ေသခံ ကုိယ္ထည္တစ္ခုအား တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 
ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

ပညာေရးတိုးတက္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ (NAEP) သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံ႐ိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ ၊ အဖတ္ႏွင့္ အေရးက့ဲသုိ႔ 
က႑မ်ားတြင္ မည္သည္တို႔ကုိ သိ႐ွိထားသည္၊ မည္သည္တို႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကုိယ္စားျပဳစစ္ေဆးသည့္ အၾကီးဆံုး အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးသည့္ ႏွစ္ေပၐတြင္ မူတည္၍ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ နည္းပညာ စာေပႏွင့္ လူမႈေရးပညာတို႔ ကိုလည္း အေလးေပး စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
ရလဒ္မ်ားကို ႏ္ိုင္ငံေတာ္ အစီရင္ခံစာကတ္တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

NAEP တြင္ ျပည္နယ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခန္းက႑တစ္ခု႐ွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာ စံႏႈန္းမ်ားအလိုက္ 
ကုိယ္ပိုင္သီးသန္႔ စစ္ေဆးမႈမ်ား ႐ိွသည္။ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ တူညီေသာ NAEP စစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၐ 
ေယဘုယ်အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ NAEP အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ၀ှဿ၄-ဿ၅ ပညာသင္ႏွစ္သည္ NAEP ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျမဳိ႔ျပခရုိင္ အစမ္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ(TUDA) တြင္ ပထမဆံုး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အျခား ေက်ာင္းခရိုင္ ၀၅ ခုႏွင့္အတူပါဝင္ 
ေျဖဆိုျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခား အလားအတူ ေက်ာင္းခရုိင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပုံကုိ ပုိမို နားလည္ သေဘာေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တြန္းအားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အျခားေက်ာင္းခရုိင္မ်ားမွ က်င့္သံုးေသာ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကုိ နားလည္ရန္ ၾကိဳးစားၾကည့္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ သားသမီးမ်ားအား ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ NAEP တြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုၿပီး မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေရြ႔႕အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး႐ိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အတိက်ဆံုး ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳ မည္နည္း။ 

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ 
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ကာလမွာ သင့္ကေလး စစ္ေဆးမႈခံယူရမည့္ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ျပီး အျခားေန႔မ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားစစ္ေဆးခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔သည္ အေၾကာင္းအရာက႑တစ္ခုတြင္သာ ပါဝင္ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအတြက္ 
စစ္ေဆးမည့္ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိေစရန္ သင့္ကေလး၏ဆရာ/မႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။  
 

NAEP စစ္ေဆးမည့္ကာလမွာ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွ မတ္လလယ္အထိ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမွာ မိနစ္ ၉ှ မွ ဿ၀ှ ခန္႔ 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း။   

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေျခာက္လခန္႔အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခုလံုးအတြက္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္- 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီအလိုက္ ရလဒ္မ်ား ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။ 

ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈွ ရလဒ္မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းခရုိင္မွ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မည္သုိ႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ကုိ သိရွိေစႏိုင္မည့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္ သိရိွေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္- 

 ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ မည္သည့္ နည္းပညာသည္ အဓိကက်သနည္းဆိုသည့္ သုေတသနေမးခြန္းမ်ဳိးကို ေျဖဆိုရန္ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 

 မူဝါဒေရးရာ စိစစ္ေလ့လာသူမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကို ပိုမုိနားလည္လာေစသည္။ 
 အထူးသျဖင့္ အစဥ္အလာအရ ထုိက္သင့္ေသာ ပညာေရးမရရိွခဲ့သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးမီေသာ ပညာေရးတစ္ခု 

ေပးႏိုင္မႈ႐ွိမ႐ိွကုိ နားလည္လာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 
 ေက်ာင္းခရုိင္၏ တာဝန္ယူႏုိင္မႈကုိ တိုင္းတာေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

  



 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

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

 http://assessments.dpsk12.org 

 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 
 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (၅၀ှ) ၂၀၁-၁ှ၃၂ 
သုိ႔ေခၐဆုိျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
 

? 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/

