
 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္။ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈-ဿ၉ ပညာသင္ႏွစ္ 

Naglieri ႏႈတ္ေျဖရန္မလုိေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ® (NNAT3) 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏွံ႔စပ္မႈရွိမရိွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၈ ၀ဿ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ရိွေနမႈရွိမရိွတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၈ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ တန္ဖိုးရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစပါသည္၉ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ 
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးပုိင္းတုိးတက္မႈရွိမရိွကုိ သိသာေစမည့္ သက္ေသခံကုိယ္ထည္တစ္ခုအား တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္၉ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၉ 

NNAT3 ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ ရမွတ္တစ္ခုထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေထြေထြဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးစြမ္းရည္ကုိ 
ႏႈတ္ျဖင့္ေျဖစရာမလိုဘဲတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈအား အတိုခ်ဳပ္ထားသည့္ Naglieri ႏႈတ္ေျဖရန္မလုိေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ®၏ အတုိေကာက္စကားလံုးျဖစ္သည္၉ NNAT3 တြင္ 
ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳအကန္႔အသတ္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၈ ယဥ္ေက်းမႈ၈ လူမႈစီးပြား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေဗဒေနာက္ခံမတူေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၈ 
ဘာသာစကားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေအာ္တစ္ဇင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နားမၾကားေသာ သို႔မဟုတ္ 
အၾကားအာရံုခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အစရိွသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အလြယ္တကူေျဖဆုိႏိုင္ေစရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာရေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္သည့္ ဂ်ီၾသေမၾတီပံုမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္အနည္းဆံုး ညႊန္ၾကားရသည့္ ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဦးတည္ဘက္မ်ားပါဝင္သည္၉ 
 

NNAT3 တြင္ ပုံျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ေမးထားသည့္ အမွန္ေရြးရေသာေမးခြန္းေပါင္း ၂၆ ခုပါဝင္သည္၉ စစ္ေဆးမႈမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏႈန္းအလိုက္ျပီးဆံုးခ်ိန္ 
သတ္မွတ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးမႈကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေျဖဆိုရန္ မိနစ္ ၁ှ ေပးထားသည္၉ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမျပီးခင္ 
၂င္းတို႔၏ အေျဖမ်ားအား စစ္ေဆးႏိုင္သည္၉ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္နည္း၉ 

ထူးခၽြန္ကေလးငယ္ပညာေရး အက္ဥပေဒ(ECEA)  ႏွင့္အညီ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားဌာန(GT) အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေစာပိုင္း ေက်ာင္းသက္တမ္း 
တေလွ်ာက္တြင္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္။ ကမာၻလံုးဆ္ိုင္ရာ 
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္၉   
 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ကနဦးပ့ံံပိုးမႈမ်ားရရိွေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ 
သူငယ္တန္း၈ ၀ တန္းႏွင့္ ၄ တန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ Naglieri ႏႈတ္ေျဖရန္မလုိေသာ စြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ®(NNAT) ကုိအသံုးျပဳ။ 
အလုိအေလ်ာက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္၉  
 

စစ္ေဆးျခင္းမွာ အြန္လုိင္းပုံစံျဖင့္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခြရဲန္ ၁ှ မိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္၉ NNAT3 စစ္ေဆးမႈသည္ ယင္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ 
ၾကိဳတင္ေလ့လာထားႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာထားသင့္ေသာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ၉ NNAT3 သည္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းရည္ကို 
လွ်ပ္တျပက္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂င္းတို႔အေနျဖင့္ NNAT3 ေျဖဆိုရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေလ့လာထားရန္ မလိုအပ္ေပ၉ သင့္ကေလးအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အနားယူမႈရွိေစျခင္း၈ အာဟာရျပည့္ဝေသာ မနက္စာကိုစားေစျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားရန္ အားေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္၉ 
 

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ 
စစ္ေဆးမည့္ေန႔ရက္ မတိုင္မီတြင္ သင့္ေက်ာင္း၊ စီစဥ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ “စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္” စာတစ္ေစာင္ကုိ လက္ခံရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္၉  
စစ္ေဆးမည့္ေန႔ရက္ အတိအက်ကုိ သင့္ေက်ာင္းမွ ဆရာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ၉ 
 

၄ တန္း  စက္တင္ဘာလ 
၀ တန္း  စက္တင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း-                
သူငယ္တန္းမ်ား ေအာက္တုိဘာလ    -                     

 

 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း၉   

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ားကုိ သင့္ကေလး၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္လူဦးေရအား ကုိယ္စားျပဳသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သက္တူရြယ္တူ သုိ႔မဟုတ္ 
အဆင့္အတန္းတူ ကေလးမ်ားအုပ္စုမွ ကေလးမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဉ္ျပသေပးသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပသြားမည္၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ 
သင့္ကေလးႏွင့္အမွတ္ တူညီေသာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးထက္ အမွတ္နိမ့္ေသာ သက္တူရြယ္တူ ေက်ာင္းသူ/သားရာႏႈန္းကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္၉ ဥပမာ- 
ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ေယာက္သည္ ၇ှ ရာႏႈန္း အမွတ္ရရိွလွ်င္ ထုိကေလး/ကေလးမသည္ သက္တူရြယ္တူ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္းတူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ 
တူညီေသာအမွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ၇ှ ရာႏႈန္း ပုိမ်ားသည္ဟု ဆုိလုိသည္၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ားမွာ ဿ မွ ၇၇ အထိ ရွိျပီး ရာခုိင္ႏႈန္းရမွတ္အဆင့္ ၃ှ မွာ 
ယင္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ျဖစ္သည္၉  
 
  



 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း၉ 

ကမာၻအႏွ႔ံစစ္ေဆးခ်က္ျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပင္ကုိယ္အစြမ္းအစရိွသူမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ေထာက္အထားတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာပညာေရးဆုိင္ရာ အဆင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေဒတာမ်ား ရႏုိင္သမွ် စုေဆာင္းရန္ ျဖစ္သည္၉ ယင္းအမွတ္မ်ားမွာ 
ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထားအတြက္ စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းသာ ျဖစ္သည္၉ ဆုိလုိသည္မွာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု၏ရမွတ္ျဖင့္ ယင္းေက်ာင္းသူ 
/သားအား ပါရမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိသူဟု သတ္မွတ္သြားမည္မဟုတ္၉ 
 
 ပင္ကုိယ္အစြမ္းအစရိွသူမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအားလုံးကုိ သာလြန္အဆင့္မ်ားတြင္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားပါဝင္သည့္ အေထာက္အထားေပၚမူတည္။ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၉ ခုိင္မာသည့္အေထာက္အထားမ်ားတုိးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္းမွာ မိဘမ်ားမွ ေတာင္းဆုိရန္မလုိအပ္သည့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၉ ခုိင္မာသည့္အေထာက္အထားတြင္ သာလြန္သည့္အရည္ 
အခ်င္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္သည့္ ေအာက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေပါင္းအစုတစ္ရပ္ပါဝင္သည္- လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၈ တမူထူျခားမႈမ်ား၈ စြမ္းေဆာင္ရည္၈ 
စူးစမ္းေလ့လာမႈ၈ ေဆာင္ရြက္ေရးစာရင္းမ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈမ်ား၉ ေက်ာင္းသူ/သား၏ပညာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံးပါရမီရွင္မ်ားေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ပုိင္းျဖတ္ေပးရန္ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ အဖြ႔ဲမွ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္၉ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္။ သင္၏ေက်ာင္းသူ/သားမွာ ပါရမီရွင္မ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီေကာင္းျပည့္မီႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္မီေကာင္း မျပည္မွီႏုိင္ပါ၉  
 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးခြျဲခားႏုိင္ပါသည္၉ ပညာေရးပါရမီ၈ သီးျခားပင္ကုိယ္အရည္အေသြးပါရမီ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးစြမ္းရည္၉ 
ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -  အဖတ္၈ အေရး၈ သခ်ာၤ၈ လူမႈေရးပညာႏွင့္ ကမာၻသံုး ဘာသာစကား၉ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးပါရမီတြင္ စကၡဳပသာဒႏွင့္ 
သုခုမအႏုပညာ၈ ဂီတ၈ အက၈ အသိစိတ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ၈ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ပါဝင္သည္၉ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း နယ္ပယ္တစ္ခုထက္ပို။ 
ပါရမီရွိသည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္၉  

 

 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္အား တုိက္တြန္းလုိပါသည္၉ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏ္ုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၈ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထိုင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔အေၾကာင္း သိရိွလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတံု႔ဆုိင္းပါႏွင့္၉ 
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား- စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား 
ၾကည့္ရႈရန္- 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (၅၀ှ) ၂၀၁-၁ှ၃၂ 
သုိ႔ေခၚဆုိျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ၉ 
 
 

? 
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