
 

 

 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈-ဿ၉ ပညာသင္ႏွစ္ 

SAT( ပညာေရးဆိုင္ရာ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္အား စစ္ေဆးမႈ) 

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 

ပညာေရးဆိုင္ရာ ပင္ကုိစြမ္းရည္အား စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ေသာ SAT စစ္ေဆးမႈသည္ ကုိလိုရာဒိုျပည္နယ္ရိွ ဿဿ တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ေျဖဆုိရမည့္ ျပည္နယ္၏ 
အေရးပါသည့္ တိုးတက္ျခင္းဆိုင္ရာအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္၉ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္ျပီး SAT စစ္ေဆးမႈသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ဿဿ တန္းရိွ 
ပညာေရးတိုးတက္မႈကုိ တိုင္းတာေပးျပီး သူ/သူမ၏ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အတိုင္းအတာကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေပးသည္၉ SAT ကုိ 
ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္အမ်ားစုမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္၉  
 
ေႏြဦးရာသီတုိင္းတြင္ ကုိလိုရာဒုိ ျပည္နယ္မွ ဿဿ တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ SAT ႏွင့္ CMAS သိပၸံ၈ လူမႈေရးရာဘာသာရပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈ ခံယူၾကရသည္၉ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အတန္းအလုိက္ ျပည္နယ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပထားေသာ ဇယားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္၉ 

၁- ၆ တန္း CMAS (ပညာေရးပုိင္းေအာင္ျမင္မႈအား ကုိလုိရာဒိုစံႏႈန္းျဖင့္ တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈ) 

၇ တန္း ပညာေရးဆုိင္ရာပင္ကိုစြမ္းရည္အားပဏာမစစ္ေဆးမႈ 

ဿှ တန္း ပညာေရးဆုိင္ရာပင္ကိုစြမ္းရည္အားပဏာမစစ္ေဆးမႈ 

ဿဿ တန္း SAT ၈ CMAS သိပၸံ၈ CMAS လူမႈေရးဘာသာ 

 
 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္နည္း၉ 

SAT စစ္ေဆးမႈကို ဧျပီလတြင္ ခဲတံ/စာရြက္အသံုးျပဳသည့္ပံုစံျဖင့္ ေျဖဆိုၾကရမည္၉ စစ္ေဆးမႈသည္ ၁ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ မိနစ္ ၃ှ 
ၾကာအက္ေဆးေရးသားမႈ တစ္ခု ပါဝင္သည္၉ သင့္ကေလးအား စစ္ေဆးမည့္ရက္ကုိ အတိက်သိရွိရန္ သင့္ကေလးေက်ာင္းအား ဆက္သြယ္ပါ၉  
 
ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္သည့္ အက္ေဆးေရးသားမႈသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္တကၠသုိလ္မ်ားအားလံုးမွ ေတာင္းဆိုမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားက 
ေတာင္းဆိုႏုိ္င္သည္၉ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား မိမိတုိ႔ ပုိမိုႏွစ္သက္ေသာ တကၠသုိလ္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အက္ေဆးေရးသားျခင္းကုိ 
ေတာင္းဆိုမႈရွိမရိွကုိ စံုစမ္းထားရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္၉ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အက္ေဆးေရးသားျခင္းမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္- 

• ေက်ာင္းသူ/သား၏ ေကာလိပ္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ အားေကာင္းေစသည္၉ 
• ေက်ာင္းသူ/သားအား မိမိ၏ အေရးအသားကၽြမ္းက်င္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္သည္၉ 

 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း၉   

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရမွတ္ ၂ှှ မွ ဿ၄ှှ အတြင္း ရရိွႏိုင္သည္၉ ဤရမွတ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သား၏ သခ်ာၤ၈ အဖတ္ႏွင့္ အေရးက႑မ်ားရိွ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ရမွတ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္၉ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး၏ SAT စစ္ေဆးမႈမွ ရရိွေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္ကုိ ေက်ာင္းသူ/သား၏ အထက္တန္းေက်ာင္း 
ပညာေရးမွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္၉ 
 

 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း၉ 

ဤရမွတ္မ်ားကို ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္အမ်ားစုမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္၉ 
 
  



 

 

 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္အား တုိက္တြန္းလုိပါသည္၉ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏ္ုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၈ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထိုင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔အေၾကာင္း သိရိွလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတံု႔ဆုိင္းပါႏွင့္၉ 
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား- စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား 
          - 
 http://assessments.dpsk12.org 

 http://parents.collegeboard.org  
 
 
အရင္းအျမစ္မ်ား- PSAT ႏွင့္ SAT 
 
SAT အသစ္အတြက္ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္း| ေကာလိပ္ဘုတ္အဖြ႔ဲ 
 ေန႔စဥ္ နမူနာေမးခြန္းမ်ားရရိွႏုိင္ျပီး ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈမ်ား ရရိွႏ္ိုင္သည္ 
 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ပံုမွန္ေလ့က်င့္မႈ ရေစႏိုင္သည္၉ 
 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ PSAT သုိ႔မဟုတ္ SAT အစမ္းစစ္ေဆးမႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ပံုႏွိပ္ထားေသာ အေျဖစာရြက္မ်ားသံုး၍ ေျဖဆိုႏုိင္သည္၉ ျပီးလွ်င္ ဓာတ္ပုံရုိက္၍ 

စကန္ဖတ္ျပီး ရမွတ္ယူပါ ဆိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ၉ 
 
SAT တရားဝင္ ေလ့က်င့္ခန္း | Khan အကယ္ဒမ ီ
 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အေကာင့္တစ္ခု ျပဳလုပ္၍ မိမိတုိ႔၏ PSAT ႏွင့္ SAT ရမွတ္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္လုိအပ္သည့္ က႑မ်ားအတြက္ 

သီးသန္႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္၉ 
 စစ္ေဆးမႈ၏ သက္ဆုိ္င္ရာ က႑မ်ားကုိရည္ရြယ္ေသာ အခ်ိန္ျပည့္အစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၈ ထူးျခားေသာ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ား၈ 

ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို Khan အကယ္ဒမီ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခမ့ဲ ရယူႏိုင္ပါသည္-
https://www.khanacademy.org/mission/sat 

 
PSAT ေလ့က်င့္ခန္း | ေယာက္်ားေလး၈ မိန္းကေလးအသင္း 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဝင္ေငြနည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အြန္လုိင္း SAT ႏွင့္ PSAT ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ေယာက္်ားေလး၈ မိန္းကေလးအသင္းႏွင့္ 

ပူးေပါင္းထားပါသည္၉ 
 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (၅၀ှ) ၂၀၁-၁ှ၃၂ 
သုိ႔ေခၚဆုိျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ၉ 
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http://assessments.dpsk12.org/
http://parents.collegeboard.org/
https://www.khanacademy.org/mission/sat

