အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္
Naglieri စကားလံုးႏွင္မ
့ ဆုိငေ
္ သာ စစ္ေဆးမႈ® (NNAT3)
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘဲြ႔ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိမရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကိုေပးသည္။ ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတိုးတက္မႈကို သက္ေသျပမႈရာတြင္
အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။

ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဟာဘာပါလဲ?
NNAT3 သည္ Naglieri စကားလံုးႏွင့္မဆုိင္ေသာ စစ္ေဆးမႈ® အတြက္အတိုေကာက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ တိုေတာင္းကာ စံအေျခခံ
အမွတ္ကိုေပးေသာ အေထြေထြအသိဥာဏ္စြမ္းရည္၏ စကားလံုးႏွင့္ မဆိုင္ေသာတိုင္းတာမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ NNAT3 တြင္
စကားလံုးအေၾကာင္းအရာ မပါရွိပါ၊ ယင္း၌ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဂ်ီၾသေမႀတီ ပံုသ႑န္မ်ားပါၿပီး ယင္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္
ပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈစီးပြါးေရး၊ (သို႔) ဘာသာစကားေနာက္ခံ
မ်ိဳးစံုမွလာသူမ်ား၊ ဘာသာစကား မေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ား၊ အထီးက်န္ အေတြးအျမင္ ေရာဂါရွိသူ၊ (သို႔) နားမၾကားသူ (သို႔) နားေလးသူမ်ား
အပါအဝင္ မ်ားစြာမ်ိဳးစံုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ရုပ္ပုမ
ံ ်ားႏွင့္ စကားလံုးနည္းေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
NNAT3 တြင္ မ်ိဳးစံုေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ေ
္ သာ ရုပ္ပုျံ ဖင့္ ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ၄၈ ခုပါဝင္သည္။ ထိုစစ္ေဆးျခင္းကို
မိမိကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ျပဳလုပႏ
္ ုိင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိုစစ္ေဆးျခင္းကို ၿပီးေျမာက္ရန္ မိနစ္ ၃၀ ေပးထားသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုစစ္ေဆးျခင္းမၿပီးေျမာက္မီ သူတို႔၏အေျဖမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ၏
္ ကေလးကို ဘယ္ေတာ့စစ္ေဆးပါမည္လ?ဲ
ထူးျခားေသာ ကေလးမ်ား ပညာေရးဥပေဒ (ECEA) ကိုလုိက္နာလ်က္ ပါရမီႏွင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ (GT) ဌာနသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ကနဦးေက်ာင္းအစတြင္ ပါရမီရွိ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိအ
ု ပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဖာ္ထုပ္ရန္အတြက္ အမ်ားႏွင္ဆ
့ ိုင္ေသာ
စိစစ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။
ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အသင့္ေတာ္ဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင္အ
့ ေရးကို ေပးႏိုင္ရန္ သူငယ္တန္း၊ ၂ တန္းႏွင့္ ၆
တန္းမ်ားရွိ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္းဦးတြင္ Naglieri စကားလံုးႏွင့္မဆုိင္ေသာ စစ္ေဆးမႈ® (NNAT) ကိုအသံုးျပဳ၍
အလိုေလ်ာက္ စိစစ္ေပးသည္။
စစ္ေဆးျခင္းသည္ အြန္လိုင္းပံုစႏ
ံ ွင့္ ျဖစ္ၿပီး စီမံေဆာင္ရြကရ
္ န္ ၃၀ မိနစ္ခန္႔ၾကာသည္။ NNAT3 သည္ေလ့လာႏိုင္သည့္
(သို႔) ေလ့လာသင့္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ NNAT3 သည္သင့္ေက်ာင္းသား စြမ္းရည္၏ လွ်ပ္တပ်က္
ရိုက္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ NNAT3 အတြက္ေလ့လာရန္ မလိုပါ။ သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းသားကို လံုေလာက္ေသာ
အနားယူျခင္း၊ နံနက္စာ ေကာင္းစြာစားေစျခင္းႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစား ေျဖဆိုရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔စစ္ေဆးျခင္းအတြက္
ျပင္ဆင္ရန္ ကူညီႏိုင္သည္။
စစ္ေဆးေသာ ဝင္းဒိးု မ်ား
သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းရွိ စီစဥ္ထားေသာရက္မ်ားႏွင့္ အတူ “စစ္ေဆးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္” စာကို စစ္ေဆးသည့္
ရက္မတိုင္မီ ရရွိလိမ္မ
့ ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ေက်ာင္းသား ဆရာႏွင့္ ေမးျမန္းပါ။
၆ တန္း
၂

တန္း

သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား

စက္တင္ဘာ
စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း-ေအာက္တိုဘာလလယ္
ေအာက္တိုဘာလလယ္- ႏိုဝင္ဘာလဆန္း

ကၽြႏု္ပ၏
္ ကေလး ဘာအမွတ(္ မ်ား)ရမွာလဲ?
NNAT အတြက္အမွတ္မ်ားကို သင့္ေက်ာင္းသား၏ ရလဒ္မ်ားကို သက္တူရြယ္တူ ေက်ာင္းသားအုပ္စု၏ အမွတ္မ်ား (သို႔)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူဦးေရကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အတန္းအဆင့္၏ အမွတ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ
ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အစီရင္ခံသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအဆင့္သည္ သင့္အား သက္တူရြယ္တူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
သင့္ေက်ာင္းသားႏွင့္ အမွတ္တူ (သို႔) အမွတ္ပိုနည္းသည္ကို ျပသသည္။ ဥပမာ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ၉၀
ခုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွပ
ိ ါက ထိုေက်ာင္းသားသည္ သက္တူရြယ္တူေက်ာင္းသား ၉၀% ႏွင့္ အမွတ္တူညီသည္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ထက္
အမွတ္ပိုမ်ားသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းအဆင့္သည္ ၁ မွ ၉၉ အထိရွိၿပီး ၅၀ ခုေျမာက္ရာခိင
ု ္ႏႈန္း အမွတ္သည္
ထိုေက်ာင္းသား၏ အသက္အတြက္ ပ်မ္းမွ်အမွတ္ျဖစ္သည္။

ဤအမွတမ
္ ်ားကိဘ
ု ယ္လအ
ို သံုးခ်ရမလဲ?
ထိုအမ်ားႏွင္ဆ
့ ိုင္ေသာ စိစစ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါရမီသတ္မွတ္ခ်က္ အတြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးသည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားကို ျပဳစုရာတြင္ ရႏိုင္သမွ် အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို စုစည္းရန္ျဖစ္ၿပီး ပါရမီရွိ သံလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးေနရာခ်ထားမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးႏိုင္ရန္
လည္းျဖစ္သည္။ ထိုအမွတ္မ်ားသည္ သက္ေသ အေထာက္အထားအတြက္ စုစည္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ စစ္ေဆးျခင္း တစ္ခုတည္း၏ အမွတ္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ပါရမီႏွင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ရွိသည္ဟု
မသတ္မွတ္ေပးပါ။
ပါရမီ သတ္မွတ္ခ်က္ အားလံုးသည္ အဆင့္ျမင့္တြင္ရွိ စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္းရွိေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္မ်ား ပါရွိရမည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထား တစ္ခုတြင္ အေျခခံရမည္။ သက္ေသ အေထာက္အထားတစ္ခု ကိုဖံြ႕ၿဖိဳးေစျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိဘေတာင္းဆိုမႈ မလိုအပ္ပါ။ သက္ေသ အေထာက္အထားတစ္ခုတြင္ အဆင့္ျမင့္
စြမ္းရည္မ်ားကို ျပသႏိုင္သည့္ ေအာက္ပါ မွတ္ေက်ာက္မ်ားလည္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္ရမည္ - အလုပ္အစုစုမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊
ဂရုစိုက္ေလ့လာမႈမ်ား၊ စစ္ေဆးစာရင္းမ်ားႏွင/့္ (သို႔) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပါရမီပပ
ံ့ ိုးမႈ၏ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအဆင့္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို အဆင့္ျမင့္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီေသာအဖဲြ႕က ျပန္လည္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ေပးသည္။ လိုအပ္ေသာအဆင့္ေပၚတြင္မတ
ူ ည္၍ သင့ေ
္ က်ာင္းသားသည္
ပါရမီဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို အရည္အခ်င္း ျပည့္မီခ်င္မွ ျပည့္မီလိမ့္မည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတန္းအစား သံုးမ်ိဳးခဲြျခား သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ - ပညာေရးပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ တိက်ေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ (သို႔)
အေထြေထြ အသိဥာဏ္ စြမ္းရည္တို႔ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာအပိုင္းတြင္ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္
ကမာၻ႕ဘာသာစကားမ်ား ပါဝင္သည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္တြင္ အျမင္ႏွင့္ အႏုပညာစြမ္းေဆာင္မႈ၊ ဂီတ၊ အက၊ စိတ္အလုပ္လုပ္မႈ၊
တီထြင္ႏုိင္မႈ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မတ
ႈ ို႔ အက်ံဳးဝင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာအပိုင္း တစ္ခုထက္ပို၍လည္း
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

?

ထပ္တးို အခ်က္အလက္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ရန္တိုက္တြန္းသည္။ သင့္ကေလးကို အိမ္တြင္ကူညီရန္ ႏွင့္
စစ္ေဆးသည့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ရႏိုင္မႈရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ သင့က
္ ေလး၏ ဆရာကိုဆက္သြယ္ရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား - အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ဝင္ေရာက္ပါ •

http://assessments.dpsk12.org

အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထံတြင္ေမးခြန္း (သို႔) ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ (သို႔)
မိသားစု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သိ႔ေ
ု ခၚဆိုပါ။

