
 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈ - ဿ၉ ပညာသင္ႏွစ္ 

PAST (ပညာေရးဆုိင္ရာပင္ကိုစြမ္းရည္အားပဏာမစစ္ေဆးမႈ) 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏွံ႔စပ္မႈရွိမရိွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ဿ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၐတြင္ေရာက္ရိွေနမႈရွိမရိွတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ တန္ဖိုးရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ 
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးပုိင္းတုိးတက္မႈရွိမရိွကုိ သိသာေစမည့္ သက္ေသခံကုိယ္ထည္တစ္ခုအား တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

PAST သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာပင္ကိုစြမ္းရည္အား ပဏာမ စစ္ေဆးမႈဆုိသည္မွာ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သခ ၤ်ာဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ နဝမႏွင့္ 
ဒႆမတန္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုိလုိရာဒို ျပည္နယ္ ႏွစ္ဆံုးအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ PAST ကုိ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ဖန္တီးျပီး ကုိလုိရာဒုိျပည္နယ္ 
ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ သခ ၤ်ာတုိ႔၌ ေက်ာင္းသူ/သား၏ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားကုိ တုိင္းတာေပးပါ 
သည္။     
 
နဝမတန္းေက်ာင္းသူ/သားတုိ႔သည္ PAST ၉ ကုိ ေျဖဆုိသည္။ ဒႆမတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ PAST ဿှ ကုိ ေျဖဆုိသည္။ ေအာက္ပါဇယားကြက္သည္ 
အတန္းလုိက္ေျဖဆုိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္ - 
 

အတန္း ၁ - ၈ ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တုိင္းတာျခင္းမ်ား (CMAS)   

အတန္း ၉ PAST ၉ 

အတန္း ဿှ PAST ဿှ 

အတန္း ဿဿ SAT ၊ CMAS သိပၸံ၊ CMAS လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား 

 
PSAT သည္ ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္ ဿဿ တန္းေက်ာင္းသူ/သား မ်ားေျဖဆုိေသာ အေရးပါသည့္ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြျဲဖစ္ ေသာ SAT (ပညာေရးဆုိင္ရာ 
ပင္ကိုစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ) ကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ ပါသည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား လက္ခံရန္ႏွင့္ 
ပညာသင္ဆုမ်ားေပးရန္အတြက္ SAT ကုိ အသုံးျပဳစဥ္ကတည္းက PSAT သည္ ေကာလိပ္တက္ရန္ျပင္ ဆင္ေနေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အဓိကေလွကား 
ထစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ PSAT သည္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံအားျဖင့္ SATႏွင့္ တူပါသည္။ PSAT တြင္ ရရိွခဲ့ေသာအမွတ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ SAT စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
ၾကိဳတင္ေျပာဆုိႏိုင္သည္။ 
 
 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္နည္း။ 

PSAT ကုိ ဧျပီလတြင္ ခဲတံ/စာရြက္ပံုစံျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  စစ္ေဆးမႈေျဖဆုိရန္ ၁ နာရီခန္႔ ၾကာမည္ျဖစ္သည္။  သင့္ကေလးအား စစ္ေဆးမည့္ရက္ကုိ 
အတိက်သိရိွရန္ သင့္ကေလးေက်ာင္းအား ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း။   

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရမွတ္ ၁၀ှ ႏွင့္ ဿ၅၀ှ ၾကား ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤရမွတ္သည္ သခ်ၤာက႑၊ အဖတ္ႏွင့္ အေရးက႑တုိ႔ရွိ 
ေက်ာင္းသူ/သား၏ေပါင္းစည္းထားေသာတုိးတက္မႈရမွတ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ ရမွတ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း သြားမည္မဟုတ္ပါ။ 
ယင္းတုိ႔ကုိ ပညာသင္ႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။ 

PSAT ႏွင့္ SAT ကုိ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အသိေပးရန္၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန္၊ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္၊ ဆရာ/မမ်ား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အတိတ္တြင္ က်ရံႈးခဲ့သည့္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ AP သင္ခန္းစာအတြက္ 
အသင့္အေနအထားရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအညြန္းကိန္း ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ၾကံရြယ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သား၏ရမွတ္မ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္မည္မဟုတ္ 
သလုိ ေကာလိပ္မွတ္တမ္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 
  



 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္အား တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏ္ုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထိုင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔အေၾကာင္း သိရိွလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတံု႔ဆုိင္းပါႏွင့္။ 
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား - အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ဝင္ေရာက္ရန္ - 
 http://assessments.dpsk12.org 

 http://parents.collegeboard.org 
 
အရင္းအျမစ္မ်ား- PSAT ႏွင့္ SAT 
 
SAT အသစ္အတြက္ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္မႈ | ေကာလိပ္ ဘုတ္အဖြဲ႔  
 နမူနာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ရယူျပီး ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။ 
 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ပုံမွန္အေျခခံေလ့က်င့္မႈအတိုင္း ေလ့က်င့္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါ။ 
 ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပရင့္ထုတ္ထားေသာအေျဖ စာရြက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ PSAT သုိ႔မဟုတ္ SAT ေလ့က်င့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေျဖဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီး စကင္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရမွတ္က႑ကုိ အသုံးျပဳပါ။ 
 
တရားဝင္ SAT ေလ့က်င့္ခန္း | Khan အကယ္ဒမ ီ
 ေက်ာင္းသူ/သားအေနျဖင့္ အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျပီး ၎တုိ႔၏ PSAT ႏွင့္ SAT ရမွတ္မ်ားကုိအျခခံသည့္ တုိးတက္မႈ အတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္စီစဥ္ထားေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကုိ ရယူပါ။ 
 အခ်ိန္ျပည့္ေလ့က်င့္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ထူးျခားေသာပေဟဠိမ်ား၊ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ေရးေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔စစ္ေဆးမႈနယ္ပါယ္ မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 

ျပင္ဆင္ေရးအရင္းအျမစ္မ်ား သည္ Khan အကယ္ဒမီ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္- https://www.khanacademy.org/mission/sat မွတစ္ဆင့္ အခမ့ဲရယူႏိုင္ပါသည္။ 
 
PSAT ေလ့က်င့္ခန္း | ေယာက်္ားေလး & မိန္းကေလးအသင္း 
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အြန္လုိင္း SAT ႏွင့္ PSAT အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာ ရန္အတြက္ ေယာက်္ားေလး & 

မိန္းကေလးအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ 
 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (720)423-3054 
သုိ႔ေခၐဆုိျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။ 
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http://assessments.dpsk12.org/
https://www.khanacademy.org/mission/sat

