မိဘမ်ားအတြက္ TNReady ျဖစ္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းသားမ်ား ပံ့ပုိးကူညီျခင္း
(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘမ်ားရွင္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ ဆရာ/မ ဦးေရ ၁၀၀၀၀၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္
စကားေျပာရာတြင္ စာေမးပြစ
ဲ စ္ေဆးျခင္းသည္ အေျပာအမ်ားဆုံးအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္တစ္ျဖစ္လည္း
မူ၀ါဒပုိင္းခ်မွတ္သူ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး အေနျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲ၌ စာသင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တ႔အ
ုိ သားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို
ကၽြန္မ နားလည္သည္။ ၄င္းသည္ တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္တြင္ အကဲျဖတ္ခ်က္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို မည္သုံမည္ပုံ
အဆင့္ျမင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ကၽြန္မလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံျဖစ္ပါသည္။
သခၤ်ာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ TNReady အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ Tennessee
Comprehensive Assessment Program (TCAP) မွတဆင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဒိစၾတိတ္မ်ား
မည္သုိ႔မည္ပုံ စီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္းကို ျပည္နယ္အဆင့္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကပါသည္။
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလုိအပ္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ဆရာ/မမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ သင္ၾကားမႈပုံစံတင
ြ ္ အဓိကကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း ကြဲျပားျခားနားပုံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ လုိအပ္ပါသည္။
TNReady က မိဘ၊ ဆရာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပညာေရးတြင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ တုိးတက္လာေအာင္
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေၾကာင္းကို ပုိမုိ ေလးနက္စြာ သိရွိနားလည္ႏုိင္သည့္ ရုပ္ပုံကားခ်က္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ တစ္မူထူးျခားေသာ
တုံ႔ျပန္ခ်က္ တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
လ်ပ္တပ်က္တစ္ပုံသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ အေရးပါလွသည္။ စကားေျပာဆုိရာတြင္ ၄င္းတု႔က
ိ ဘယ္ေတာ့မွ
စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ျခင္းမလုပ္သင့္ေခ်။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တင
ြ ္ TNReady မွ ကၽြႏု္ပ္တ႔မ
ုိ ်ားစြာ သင္ယူခဲ့သည္မ်ားရွိပါသည္။
အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူအေနျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာစာေမးပြမ
ဲ ်ားကို
ဖန္တီးေပးျပီး၊ စာေမးပြပ
ဲ ုံစံ၊ အခ်ိန္၊ ေျဖဆုိပုံႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရွာေဖြလ်က္ရွိေနပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီကို
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တင
ြ ္ သင္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ျခဳံေျပာရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပည္နယ္တြင္း စာေမးပြမ
ဲ ်ားသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
မွာသုံးခဲ့သည့္ သုံးနာရီခြအ
ဲ ခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာ စာေမးပြပ
ဲ ုံစံထက္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမုိ တုိေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္း
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဆင့္တြင္ ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ TNReady စာေမးပြပ
ဲ ုံစံကို
အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အြန္လုိင္းစာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိဖုိ႔ႏွင့္ ၄င္းစာစစ္နည္းကုိ
မိတ္ဆက္ေပးသူမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါက ၃တန္းမွ ၈တန္းထိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ TNReady နည္းျဖင့္
စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း မိဘႏွင့္ဆရာမ်ားအတြက္

ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယခင္ထက ္ပုိမုိလ်င္ျမန္ျပီး ပုိမုိခုိင္လုံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ စနစ္ကို
က်င့္သုံးေတာ့မည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပန္းတုိင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည။ ၄င္းတု႔မ
ိ ွာ - ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ
ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ စာေရးသားနည္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚနည္းအပါအ၀င္ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏုိင္သည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ေစလုိၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ုိ ားလုံးအလုိရွိသည့္အရာမွာ စာေမးပြဆ
ဲ ုိသည့္
၀န္ထုပ္၀န္ပုိးၾကီးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လုိၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႔က
ုိ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံလုိပါသည္။ ထုိသ႔ျုိ ဖင့္ ဘက္စုံတုိးတက္သည့္
ကေလးမ်ားေမြထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ အတူတကြလက္တြဲ ဖန္းတီးရန္ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ကၽြန္မတု႔ိ
အလုိရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ ကေလးတစ္ဦးစီက ၄င္းတု႔ပ
ိ ညာေရးခရီးတြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းရန္
ထိုက္တန္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ TNReady သည္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိေနသည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ျပင္ဆင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ သင္တုိ႔ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
Dr. Candice McQueen
တက္နက္ဆစ္ ပညာေရးအတြက္ အထူးတာ၀န္ေပးခံရသူ

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား
(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

ဤအခ်က္အလက္မ်ားက စာသင္ႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ကၽြႏု္ပ္မိသားစုကို မည္သုိ႔မည္ပုံ
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသလဲ။
ေနာက္ဆက္တစ
ြဲ ာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား TNReady နည္းျဖင့္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိခ်ိန္တင
ြ ္
မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းပုံစံမ်ဳိးႏွင့္အျခားေသာအရာမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ သင့္ေက်ာင္းသား/သူ ေန႔စဥ္သင္ၾကားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္
ျပင္ဆင္ေပးလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလက္စြဲ စာအုပ္ကို ဖတ္ျပီးေနာက္
ေမးခြန္းမ်ားေနာက္ထပ္ေမးလုိသည္မ်ားရိွေသးပါလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ဆရာ/မ ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ သု႔မ
ိ ဟုတ္
TNReady.gov သု႔ိ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈပါ။

ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပြဲမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ လုိအပ္ပါသနည္း။
တက္နက္ဆစ္ ျပည္နယ္ရွိ သင္ခန္းစာတုိင္းတြင္ ေဒသႏၱတရေက်ာင္းမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သင္ရုိး၊
ပုံႏွိပ္စာအုပ္ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားေပၚအေျခခံျပီး သင္ၾကားပုံ သင္ယူနည္းမ်ားသည္ ကြဲျပားေနၾကသေယာင္
ရွိေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပညာေရးက ေက်ာင္းသား/သူ အားလုံး ေကာလိပ္၊
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဘ၀အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးေနေၾကာင္း ေသခ်ေစရန္
ျပည္နယ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပြဲက ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ၄င္းတု႔မ
ိ ွာ


ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈကို ေ၀ဖန္ျပီး၊ အတန္းပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မည္သ႔ုိ
ကုိက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေပးပါ။









ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ခရုိင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္
တန္းတူအရြယ္မ်ားအခ်င္း ခ်င္း တုိးတက္မႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည့္
ရုပ္ပုံကားခ်ပ္တစ္ခုကို မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားသု႔ိ ခ်ျပပါ။
တက္နက္ဆစ္ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန႔္သူမ်ားၾကား အထက္တန္းျပီးထားသူ
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတည္ေဆာက္ေပးရမည္။
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကိုလည္း ၄င္းတု႔လ
ိ က္ေတြ႔အသုံးျပဳမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ
အားျဖည့္ေပးရန္ ကူညီေပးရမည္။
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံးကို မွ်မွ်တတ သင္ၾကားေပးရန္ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္။
ထူခ်ြ န္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုိ အေလးေပးျပီး ထူခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ
ကၽြႏ္ုပ္တ႔သ
ုိ င္ယူႏုိင္မည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္နယ္စစ္စာေမးပြမ
ဲ ်ားတြင္ The Tennessee Comprehensive Assessment Program
(TCAP) ကုိ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ TNReady ပါ၀င္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ပညာေရးစနစ္
အဆင့္ျမွင့္တင္လုိက္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြသ
ဲ ည္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/မမ်ားသင္ၾကားေနေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသင့္သည္။
TNReady သည္ အေျခခံအလြတ္က်က္နည္းႏွင့္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိနည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္နားလည္သည့္
ေက်ာင္းသားမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဖန္တီးလုိက္သည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ TNReady က အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊
လူမႈေရးႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္ႏုိင္ျခင္းကို
တုိင္းတာေပးသည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္သည့္အရာမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကေလးမ်ားကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ျပရသကဲ့သုိ႔ TNReady က မိဘမ်ား၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ/မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးလမ္းခရီးတြင္
ေအာင္ျမင္သည့္လမ္းေက်ာင္းေပၚေရာက္ေစရန္ ေသခ်ာေစဖုိ႔ ႏွစ္တုိင္း ပညာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ TNReady လုိအပ္ပါသနည္း။


ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္



ေက်ာင္းသား/သူမ်ား နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ သိရွိနုိင္သည့္အရာမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္



ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ပုိမုိျပည့္စုံေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္



လက္ေတြ႔ကမာၻ႔ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းနုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ေပးရန္

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 5 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TCAP စာေမးပြဲတင
ြ ္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ပါသနည္း။
TNReady


သုံးတန္းမွ ၈တန္းအထိ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆုိရသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ o အဂၤလိပ္စာဘာသာ
o သခ်ၤာဘာသာရပ္
o လူမႈေရးဘာသာရပ္
o သိပၸံဘာသာရပ္



အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ရုိးျပီးဆုံးျခင္း စာေမးပြမ
ဲ ်ားေျဖဆုိရသည္။
၄င္းတု႔မ
ိ ွာ
o အဂၤလိပ္စာဘာသာ ၁
o အဂၤလိပ္စာဘာသာ ၂
o အဂၤလိပ္စာဘာသာ ၃
o အကၡရာသခ်ၤာ ၁
o ဂ်ီျသေမၾတီသခ်ၤာ၂
o အကၡရာသခ်ၤာ ၃
o အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္း
o ဓါတုေဗဒဘာသာရပ္
o ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္
 *အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ေလ့လာသူမ်ားသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေျဖဆုိရန္လုိအပ္သည္။
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Els အစီအစဥ္အတြက္
စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား
သုံးတန္းမွ ၁၁ တန္းအထိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ (ELA၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ႏွင့္
လူမႈေရးဘာသာရပ္) မ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးထားပါသည္။


ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ သခၤ်ာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းျဖင့္
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။



အတန္း ၃-၈ အတြက္ သခ်ၤာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံ
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။



အတန္း ၃-၈ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ လူမႈဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ TCAP အျခားကို ေျဖဆုိရသည္။



၁၁ တန္းအတြက္ သခ်ၤာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ကုိ
အသုံးျပဳသည္။



ဆယ္တန္းသိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ TCAP ကိုေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေျဖဆုိရသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 6 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
ျခဳံေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပြအ
ဲ တြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းသာလုိေတာ့မည္။ ထု႔ျိ ပင္
စာေမးပြဲ သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္လာမည္။ အပိုင္း၁ႏွင့္၂အစား စာသင္ႏွစ္
တစ္ႏွစ္ျပီးဆုံးတုိင္း စာေမးပြမ
ဲ ်ားကို ေမးခြန္းတစ္စုံတည္းသာ ေျဖဆုိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး
သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၄င္းက ယခင္ႏွစ္ ဒုတိယပုိင္းထက္ တစ္ပါတ္ပုိမုိတုိေတာင္း ေစမည္ျဖစ္သည္။
စာေမးပြက
ဲ ုိ အခ်ိန္ၾကာျမွင္စြာေျဖဆုိမည့္အစား တုိေတာင္းသည့္ စာေမးပြက
ဲ ုိ အခန္းဆက္ေျဖဆုိၾကမည္။ ေန႔စဥ္
စာသင္ၾကားခ်ိန္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔သာ ၾကာမည့္စာေမးပြစ
ဲ နစ္ျဖစ္သည္။ ဌာနအေနျဖင္ တက္နက္ဆစ္ျပည္ရွိ
စာေမးပြစ
ဲ နစ္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တ႔က
ုိ ို ရုိက္ခတ္လာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေျဖဆုိေစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား
TNReady သခ်ၤာစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ျပႆနာအဆင့္ဆင့္ကို ေျဖရွင္းေစျပီး ၄င္းတု႔၏
ိ
ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရည္ကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းက႑ ဂဏန္းေပါင္းစက္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳသည့္အပုိင္းႏွင့္
ဂဏန္းေပါင္းစက္ ပိတ္ပင္သည့္အပို္င္းဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားထားပါသည္။
TNready အဂၤလိပ္အကဲျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတုိင္းပင္ စာေရးသာျခင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္
ေျဖဆုိခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေျဖဆုိနုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအကဲျဖတ္ခ်က္က ေျဖဆုိသည့္ အေျဖလႊာေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖဆုိသည့္ အေရးအသား၌
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေျဖဆုိေစမည္ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ TNReady အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ သံုးတန္းမွ ရွစ္တန္းထိ ကြင္းဆင္းေစမည္ျဖစ္သည္။
ဆုိလုိသည္မွာ ေက်ာင္းဆရာ/မ၏ အကဲျဖတ္ျခင္းအေပၚအမွတ္ေပးျခင္း မျပဳဘဲေနမည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္ ေနာက္ေနာင္

အကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္ ပုိမုိထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ဌာနအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္။ ၄င္းတြင္
ေမးခြန္းပုံစံ မ်ဳိးစုံပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္းဘာသာရပ္သည္
သင္ရုိးျပီးဆုံးအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကို
ေအာင္စာရင္းေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။
၃-၁၁ တန္းအထိ TNReady သိပၸံဘာသာရပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အေျဖမွန္ေရြးသည့္
ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဌာနက လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္မွတ္ယူႏုိင္စြမ္းကို
သိရွိေစႏုိင္မည့္ ေမးခြန္းပုံစံကုိ စီစဥ္ေနပါသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 7 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

စာေမးပြဲေျဖဆုိခ်ိန္ မည့္မွ်ၾကာမည္နည္း။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိသည့္အခ်ိန္ထက္ ၃၀%ခန္႔
ေလ်ာ့နည္းမည္။. ၃-၈ တန္းတြင္ အတန္းေပၚမူတည္ျပီး TNReady က မိနစ္၂၀၀-၂၁၀ ကုိ တုိေတာင္းေစသည္။
သင္ရုိးျပီးစာေမးပြအ
ဲ တြက္ မိနစ္ ၄၀-၁၂၀အထိ ေလွ်ာ့ျပီးျဖစ္ျပီး၊ မေျပာင္းလဲသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္
ဓါတုေဗဒမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားခ်က္က ယခုႏွစ္အတြက္
စာေမးပြၾဲ ကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စာေမးပြဲ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္အခ်ိန္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခရုိင္ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားက အျခားထပ္ေဆာင္းစာေမးပြမ
ဲ ်ားကို ထပ္ျဖည့္မည္ဆုိပါ ျပည္နယ္စစ္အတြက္
အသုံးျပဳလုိက္သည့္ အခ်ိန္သည္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ၁ % ႏွင့္ နည္းသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 8 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားျပ ခ်က္
အတန္း

အဂၤလိပ္စာဘာသာ
*စိ္တ္ၾကိဳက္ ခရုိင္ ေရြးခ်ယ္မႈ*

အတန္း ၂

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၀ မိနစ္
အပုိင္းခ ၂- ၄၀ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၃- ၄၂ မိနစ္
အပိုင္းခြဲ ၄- ၄၀ မိနစ္

သခ်ၤာဘာသာရပ္
*စိ္တ္ၾကိဳက္ ခရုိင္ ေရြးခ်ယ္မႈ*
အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၀ မိနစ္
အပုိင္းခ ၂- ၄၂ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၈၂ မိနစ္

သိပၸံဘာသာရပ္

လူမႈေရးဘာသာရပ္

စုစုေပါင္း - ၁၈၂ မိနစ္

အတန္း ၃

အတန္း ၄

အတန္း ၅

အတန္း ၈

အတန္း ၇

အပုိင္းခြဲ ၁- ၇၅ မိနစ္

အပုိင္းခ ၁- ၄၅ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခ ၂- ၃၅ မိနစ

မသုံးရ)

အပုိင္းခ ၃- ၃၅ မိနစ

အပုိင္းခ ၂- ၃၀ မိနစ

အပုိင္းခ ၄- ၅၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၃- ၄၀ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၉၅ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၁၅ မိနစ္

၉၅ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၇၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၅ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခြဲ ၂- ၃၅ မိနစ

မသုံးရ)

အပုိင္းခြဲ ၃- ၃၅ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၂- ၃၀ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၄- ၅၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၃- ၄၀ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၉၅ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၁၅ မိနစ္

၉၅ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၇၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၅ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခြဲ ၂- ၃၅ မိနစ္

မသုံးရ)

အပုိင္းခြဲ ၃- ၃၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၂- ၃၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၄- ၅၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၃- ၄၀ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၉၅ မိနစ

စုစုေပါင္း - ၁၁၅ မိနစ

၉၅ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၈၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၀ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခြဲ ၂- ၅၀ မိနစ

မသုံးရ)

အပုိင္းခြဲ ၃- ၅၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၂- ၃၀ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၄- ၄၅ မိနစ

အပုိင္းခြဲ ၃- ၅၅ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၂၃၀ မိနစ

စုစုေပါင္း - ၁၂၅ မိနစ

၉၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၅ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၈၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၀ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခြဲ ၂- ၅၀ မိနစ္

မသုံးရ)

အပုိင္းခ ၃- ၅၀ မိနစ္

အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၃၀ မိနစ္

အပုိင္းခ ၄- ၄၅ မိနစ္

အပုိင္းခ ၃- ၅၅ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၂၃၀ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၁၂၅ မိနစ္

၉၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၅ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၅၃ မိနစ
အပုိင္းခြဲ ၂- ၅၁ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၁၀၄ မိနစ

အေျပာင္းအလဲမရွိ

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၈ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၂- ၄၇ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၉၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၈ မိနစ
အပုိင္းခြဲ ၂- ၄၇ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၉၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၈ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ၂- ၄၇ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၉၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၈ မိနစ
အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၄၇ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၉၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ္

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ္

အတန္း ၈

အပုိင္းခြဲ ၁- ၈၅ မိနစ္

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၀ မိနစ္

(အေရးအသား)

(ဂဏန္းေပါင္းစက္

အပုိင္းခ ၂- ၅၀ မိနစ္

မသုံးရ)

အပုိင္းခ ၃- ၅၀ မိနစ

အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၃၀ မိနစ္

အပုိင္းခ ၄- ၄၅ မိနစ

အပုိင္းခ ၃- ၅၅ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ၂၃၀ မိနစ္

စုစုေပါင္း - ဲ၁
ြ ၂၅ မိနစ္

၉၀ မိနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

၂၅ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

အပုိင္းခြဲ ၁- ၄၈ မိနစ္
အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၄၇ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၉၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
- ၅၀ မိနစ
စုစုေပါင္း - ၅၀ မိနစ

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္)

အထက္တန္းေက်ာင္း

ၾကိမ္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

သင္ရုိးျပီး စာေမးပြဲ
အပုိင္းခြဲ ၁- ၈၅ မိနစ္ (အေရးအသား)
အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၅၀ မိနစ္

အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ၁/၂/၃

အပုိင္းခ ၃ြဲ- ၄၀ မိနစ္

မိနစ္ ၁၂၀ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အပုိင္းခ ၄- ၄၅ မိနစ္
စုစုေပါင္း - ၂၃၀ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၁- ၃၅ မိနစ္ (ဂဏန္းေပါင္းစက္ မသုံးရ)

သခ်ၤာဘာသာရပ္ ၁/၂/၃

အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၅၅ မိနစ္
အပုိင္းခ ၃ြဲ- ၅၅ မိနစ္

၆၅ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

စုစုေပါင္း - ၁၄၅ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၁- ၃၅ မိနစ္ (ဂဏန္းေပါင္းစက္ မသုံးရ)

အကၡရာ ၁/၂

အပုိင္းခ ဲ၂
ြ - ၅၅ မိနစ္
အပုိင္းခ ၃ြဲ- ၅၅ မိနစ္

၆၅ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

စုစုေပါင္း - ၁၄၅ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၁- ၃၅ မိနစ္ (ဂဏန္းေပါင္းစက္ မသုံးရ)

ဂ်ီၾသမီၾတီသခ်ၤာ

အပုိင္းခြဲ ဲ၂
ြ - ၅၅ မိနစ္
အပုိင္းခ ၃ြဲ- ၅၅ မိနစ္

၆၅ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

စုစုေပါင္း - ၁၄၅ မိနစ္

ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္
ဓါတုေဗဒဘာသာရပ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္း

အပုိင္းခြဲ ၁- ၇၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

စုစုေပါင္း - ၇၅ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၁- ၇၅ မိနစ္

အေျပာင္းအလဲမရွိ

စုစုေပါင္း - ၇၅ မိနစ္
အပုိင္းခြဲ ၁- ၅၀ မိနစ္ (အေရးအသား)
အပုိင္းခြဲ ဲ၂
ြ - ၄၅ မိနစ္
အပုိင္းခ ၃ြဲ- ၄၅ မိနစ္

၄၀ မိနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး

စုစုေပါင္း - ၁၄၀ မိနစ္

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady တြင္ မည္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား ပါ၀င္သနည္း။
TNReady စာေပးပြတ
ဲ င
ြ ္ ယခင္းစာေမးပြမ
ဲ ်ားထက္ ပုိမုိေလးနက္သည့္ အသိပညာမ်ားစစ္ေဆးပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္
အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ဖတ္ျပီး ၄င္းတု႔အ
ိ ေျဖအတြက္
အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သခၤ်ာဘာသာရပ္တင
ြ ္
အဆင့္ဆင္ေျဖရွင္းရမည့္ ပုစၦာမ်ားကုိ ဂဏန္းေပါင္းစက္မသုံးပဲ ေျဖဆုိရမည္။ TNReady က ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
သိသည့္အရာႏွင့္ တတ္စြမ္းႏုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျပီးဆုံးတုိင္း ေက်ာင္းသားစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ရန္ အေျဖမွန္ေရြးျခင္း၊ ပရုိဂ်က္၊
အေရးအသားအိမ္စာမ်ား ပါ၀င္သည့္ နည္းလမ္းကို ဆရာ/မမ်ားသုံးေနၾကေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တ႔သ
ုိ ိပါသည္။ ထု႔အ
ိ တူ
TNReady က ေက်ာင္းသားမ်ား သိသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံကို အသုံးျပဳထားသည္။
ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အတန္းႏွင့္ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ TNReady က ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေမးခြန္းပုံစံ
အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေျဖမွန္မ်ားကုိ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဤေမးခြန္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
( ေနာက္ဆုံးထုတ္ ဗားရွင္းတြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။)

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady အတြက္ ေက်ာင္းသားျပင္ဆင္ရန္ မည္သည့္လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသလဲ။
TNReady အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္နည္းမွာ စာသင္ခန္းထဲတင
ြ ္ ေန႔စဥ္သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
လုိက္နာျခင္းျဖစ္ေနစဥ္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈအတြက္
ထပ္ေဆာင္နည္းလမ္းမ်ားလည္း လုိအပ္ၾကေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တ႔သ
ုိ ိရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ TNReady အတြက္
ေမးခြန္းပုံစံသည္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယခင္ေမးခြန္းပုံစံမ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္ျပီး၊ စာသင္ခန္းထဲတင
ြ ္
ေန႔စဥ္သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ေမးခြန္းမ်ား
TNReady လက္ေတြ႔ေမးခြန္းမ်ားကို လာမည့္လတြင္ အြန္လုိင္း၌မိဘမ်ားအတြက္ ရယူနုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံအတြက္ TNReady.gov ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။
ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ား
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားကို ရရွိနုိင္သည္။ ၄င္းတြင္ EdToolsေခၚသည့္ အတြင္းပုိင္းစနစ္
စာေမးပြတ
ဲ င
ြ ္ ပါသည့္အခ်က္ေပၚအေျခခံျပီး ေမးခြန္းပုံစံ(ဥပမာ)မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားကို

စာေမးပြစ
ဲ စ္ေဆးသည့္ အတန္းႏွင့္ ဘာသာရပ္တုိင္းတြင္ ရပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
စာေမးပြျဲ ပင္ဆင္ေပးရန္ စာသင္ခန္းထဲတင
ြ ္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady အြန္လုိင္းစနစ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျဖဆုိရမည္နည္း။
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္က ျပည္နယ္အဆင့္ေရာ၊ ေဒသႏၱရအဆင့္ နည္းပညာမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္
အြန္လုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ စာေမးပြစ
ဲ စ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္လာမည့္ စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ၃-၈
တန္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပြဲ စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္ ေျဖဆုိေစမည္ျဖစ္သည္။
ဌာနက အထက္တန္း သင္ရုိးျပီးစာေမးပြအ
ဲ တြက္ အြန္လုိင္းစနစ္ကုိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္TNReady ကုိ
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ Questar ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအန
ြ ္လုိင္းစနစ္သည္
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ နဲ႔ ေႏြဦးပုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးပါက သခၤ်ာ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
သမုိင္းႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း သတ္မွတ္ျပီးသား အစီအစဥ္အရ
အထက္တန္းအားလုံးကိုမူ သင္ရုိးျပီးဆုံး စာေမးပြက
ဲ ို စာရြက္နဲ႔ ခဲတံျဖင့္ ေျဖဆုိရမည္။
ေႏြဦးေပါက္တြင္ အြန္လုိင္းစာေမးပြစ
ဲ နစ္အတြက္ ေက်ာင္းတုိင္းက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကရင္ေတာင္မွ ခရုိင္စစ္
စာေမးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာရြက္ႏွင့္ခဲတံ ျဖင့္ေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။
ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ ဓါတုေဗဒဘာသာရပ္တုိ႔ကို စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္သာ ေျဖဆုိရမည္။
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ MSAA ကုိ အြန္လုိင္းစနစ္ေျဖဆုိရန္လည္းေကာင္း၊ စာရြက္ျဖင့္
ေျဖဆုိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကျပီး၊ TCAP အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္သာ
ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရန္ ကၽြႏု္ပ္အထက္တန္းေက်ာင္းသားကုိ
သု႔မ
ိ ည္ပုံျပင္ဆင္ကူညီေပးရမည္နည္း။
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ လုပ္ငန္းတုိင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳၾကျပီး လုပ္ငန္းတုိင္းကုိ
ျပီးစီးၾကသည္။ ၄င္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကမာၻၾကီးတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနပုံျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႔က
ုိ နည္းပညာမ်ားႏွင့္
အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအနာဂါတ္ကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ ၄င္းစိတ္ထားျဖင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ရုိးျပီးဆုံးစာေမးပြက
ဲ ုိ အြန္လုိင္းျဖင့္ ေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္စရာရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
သင့္ေက်ာင္းသားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဒီဂ်ီတယ္စနစ္သုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေစရန္
ေန႔စဥ္အသုံးျပဳဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါ။ စာေမးပြရ
ဲ က္နီးကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ laptop, tablet သု႔မ
ိ ဟုတ္ desktop

ကြန္ျပဴတာ အသုံးျပဳနည္းသင္ေပးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းမျပဳပါနဲ႔။ ယခင္ႏွစ္နဲ႔အလားတူပင္ ေဆာင္းကုန္ပုိင္းတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းပုိတယ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕တြင္ အိမ္သုံးကြန္ျပဴတာႏွင့္ အင္တာနက္မရွိေၾကာင္း
သိရွိထားပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ရရွိမႈက အခက္အခဲျဖစ္ေနလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းသားကို
ထုိအခက္အခဲအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ကြန္ျပဴတာကို
ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္၊ ကြန္ျမဴနတီစင္တာ ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady ကို ကၽြႏု္ပ္ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျဖဆုိရမည္နည္း။
TNReady အကဲျဖတ္အမွတ္မ်ားအားလုံးကို ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ေျဖဆုိရပါမည္။ ( သု႔မ
ိ ဟုတ္ မွတ္သားျပီးသား
အစီအစဥ္အရ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအမ်ားအတြက္ စီမက္စတာကုန္ပုိင္းတြင္ ေျဖဆုိရမည္။)
အကဲျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို administration window တစ္ခုမွာ ေျဖဆုိရမည္။
TNReady ကို ဧျပီလ ၁၇ မွ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ၾကားတြင္ ေျဖရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခရိုင္စစ္ စာေပးပြလ
ဲ ႈပ္ရွားမႈမ်ား၏
သက္ေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အေရးအသားပုိင္းပါ၀င္ေသာ
အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္စာေမးပြဲ ပထမပုိင္းကို ၃ပါတ္ေျမာက္ ပထမဆုံးပါတ္တြင္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္သားထားသည့္ ေဆာင္းအစီအစဥ္အရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စာေမးပြက
ဲ ို ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ႏွင့္
ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ၾကားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္သားထားသည့္ ေဆာင္းအစီအစဥ္တင
ြ ္ ေျဖဆုသ
ိ ူမ်ားက
စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္သာ ေျဖဆုိရမည္။
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ MSAA ( သင္ခ်ၤာႏွင့္ ELA) ႏွင့္ TCAP (သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား)
အခဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေႏြဦး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္တြင္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲတင
ြ ္ ေမးထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ားက
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္နည္း။
ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားတုိင္းအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းကို
အျပည့္အစုံျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ IEP အဖြ႔သ
ဲ ားမ်ားက ေနရာထုိင္းခင္း ခ်ထားေပးေရးတြင္
ကူညီေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတုိင္းပင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ TNReady ေျဖဆုိရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို TNReady.gov သု႔ဖ
ိ တ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady ရမွတ္မ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပုံ ေက်ာင္းသားရသည္ဆုိသည္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။
TNReady ပထမႏွစ္ေအာင္စာရင္းကို ေနာက္က်မွ ေၾကညာမည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ဌာနက
အမွတ္မ်ားကို ေႏြရာတြင္ စိစစ္ၾကမည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ၂၀၁၇ ေဆာင္းပုိင္းတြင္ ၃-၈ တန္းအထိ အမွတ္စာရင္းကို
တရား၀င္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ သင္ရုိးျပီးဆုံး စာေမးပြအ
ဲ တြက္ ၂၀၁၇ ေႏြရာသီတြင္ ေအာင္စာရင္းကို
မိသားစုမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ဌာနက စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ေနာင္
စာေမးပြစ
ဲ ီမံခန္႔ခြျဲ ခင္းအတြက္ ၃-၈ တန္းႏွင့္ အထက္တန္းမ်ားအတြက္ ေအာင္စာရင္းကို ဌာန ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ သင္ရုိးျပီး ျပည္နယ္စစ္စာေမးပြမ
ဲ ွ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ရမွတ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္ ဌာနက
စီစဥ္ထားသည္အတုိင္းယခုႏွစ္ေဆာင္းကုန္တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္မည္။ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္၊ သခ်ၤာႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမုင
ိ ္းႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ကုိ သင္ရုိးျပီးစာေမးပြတ
ဲ င
ြ ္ ေျဖဆုိသူေက်ာင္းသားမ်ားက
မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ အသစ္ေသာ ရီပုိ႔ကဒ္မ်ားျဖင့္
အျပည့္အစုံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၃-၈ တန္းအတြက္ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဒတာမ်ား ပုိျပီးကန္႔သတ္ထားမည္။ ဥပမာ
ဌာနက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေမးခြန္းမ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ မည္မွ်ေျဖဆုိႏုိင္ခဲ့သည္
စသည္တ႔ပ
ုိ ါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းရမွတ္မ်ားက ေက်ာင္းသား၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈအဆင့္ကို
အကဲျဖတ္လုိသည္မဟုတ္ပါ။

TNReady ရမွတ္မ်ားက ယခင္စာေမးပြဲရမွတ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ႏႈိင္းယွဥ္မည္နည္း။
စာေမးပြပ
ဲ ုံစံသစ္ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ/မမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယခင္
TCAP အကဲျဖတ္အမွတ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက ၃-၈တန္းမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးႏွစ္ရမွတ္သည္
အနည္းငယ္ က်ဆင္းေနမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ TNReady မွ ပထမဆုံးႏွစ္ရလဒ္မ်ားကုိ
ေနာက္လာမည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက လ်င္ျမန္သည့္ တုိးတက္မႈရွိေၾကာင္း တုိင္းတာႏုိင္ရန္
အေျခခံမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တ႔ေ
ုိ မွ်ာ္မွန္းထားၾကပါသည္။ ီမိဘမ်ားအတြက္ သင့္အိမ္တင
ြ ္
သင့္ကေလးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္ သင့္ကေလးဆရာ/မႏွင့္ ေနာက္ထပ္လုိအပ္သည္မ်ား
ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိးေပးရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိသည္ ဆုိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္စာေမးပြဲမွ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ အထက္တန္းျပီးဆုံးသည္အထိ
အေကာင္းဆုံးေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔ရန္ ပညာေရးအသိပညာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ပ့ံပုိးကူညီရမည္။
မိဘမ်ားထံ ရီပုိ႔ကဒ္သစ္က ယခင္ကနဲ႔မတူ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး၊
အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးအစီအစဥ္ျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မိဘမ်ားထံ အေရာက္ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

စာသင္ႏွစ္အတြင္း သင္ရုိးျပီးစာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိထားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၄င္းတု႔၏
ိ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက
ရီပုိ႔ကဒ္သစ္ကုိ ေဆာင္းပုိင္းတြင္ လက္ခံၾကမည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္ သု႔မ
ိ ဟုတ္
အကူအညီလုိအပ္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ
အမ်ဳိးအစားခြျဲ ခားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ႏွင့္ ေဒႏၱာရ အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းသားအခ်င္ခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္နုိင္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ေနာက္ စာမ်က္ႏွာတြငT
္ NReady အတြက္ ရီပုိ႔ကဒ္အသစ္
နမူနာကုိ ေတြ႔ရမည္။

(နမူနာကို ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
( ေနာက္ဆုံးထုတ္ ဗားရွင္းတြင္ နမူနာမ်ားကို ထည့္ပါမည္)

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady ရမွတ္မ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆုံးျဖတ္ပါသနည္း။
အမွတ္ေပး လုပ္ငန္းစဥ္


ခရိုင္ေပးပုိ႔သည့္ ပစၥည္းမ်ား



ွQuestar စကင္ဖတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံး



ပစၥည္းမ်ားကို လက္ျဖင့္ အမွတ္ေပးထားပါသည္



စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ



TVAAS ေဒတာရရွိနုိင္သည္



ေက်ာင္းသားေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္

စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အမွန္တကယ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ အလြယ္ဆုံးမွ အခက္ဆုံး
ေမးခြန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္သာလွ်င္ ေက်ာင္းသားက စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္သာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
ေက်ာာင္းတစ္ဦးခ်င္းကသူ႔အဆင့္ႏွင့္တူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ား၊ သိရွိသင့္သည္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အနက္ဖြင့္ဆုိအေပၚအေျခခံျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ထားသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုစီကုိ
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္ကို စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း
ဟုေခၚသည္။
cut score ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
္အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ စုံမွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို cut score ဟုေခၚသည္။ cut score သုံးခုက
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ေလးဆင့္ကို ဆုံးျဖတ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
cut score ဆုိသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ရရွိသင့္သည့္
အနည္းဆုံးအမွတ္ပင္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆုိသည္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မတူေခ်။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
ဆုံးျဖတ္ရန္ အသုံးျပဳပါသည္။

(၄င္းကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ ရီပုိ႔ကဒ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

စံခ်ိန္စံႏႈန္းသစ္မ်ားက TNReady အေပၚမည္သ႔ုိ အက်ဳးိသက္ေရာက္ေစမည္နည္း။
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတု႔က
ိ
ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက သခ်ၤာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္အတြက္ ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းကုိ
စိစစ္ျပင္ဆင္ေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ တက္နက္ဆစ္စာသင္ခန္းမ်ားတြင္
စံခ်ိန္စံႏႈန္းသစ္ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲအတြက္
လုိအပ္ေသာအရာမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ႏွစ္ကတည္းက ဆရာ/မ
မ်ားမြမ္းမံသင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ TNReady စာေမးပြသ
ဲ ည္
ႏွစ္အေတာ္ၾကာသင္ၾကားေနၾကျပီးျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္။
သိပၸံႏင
ွ ့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစီအစဥ္အရ
သိပၸံဘာသာရပ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းသစ္မ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉တြင္ မိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္ကုိမူ ၂၀၁၉၂၀ တြင္သာ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ TNReadyသည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းသစ္မ်ားကို တုိင္းတာရန္
အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ တက္နက္ဆစ္အတြက္ သီးသန္႔စာေမးပြစ
ဲ နစ္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် TNReady လည္း ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္မွာဆက္ျပီး ေမးစရာ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနေသးပါက
၂၀၁၆-၁၇ TNReady အေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိရွိနားလည္ထားပါသည္။
TNReady.gov. ရွိ အေမးမ်ားသည့္ ေမးခြန္းက႑တြင္ အေသးစိတ္ေျဖၾကားသည္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
သင္သိလုိသည္မ်ား ေျဖၾကားထားျခင္းမရွိဘူးဟု သင္ထင္ျမင္ပါက သင့္ေမးခြန္းကုိ
အေမးမ်ားသည့္ေမးခြန္းက႑စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ရွိ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ျပီး တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေမးခြန္းကုိ
ဌာနတာ၀န္ရွိသူက အသုံး၀င္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားမည္ျဖစ္သည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

TNReady အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အခ်က္ (၅) ခ်က္
၁. ျခဳံေျပာရလွ်င္ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားေျဖဆုိရာတြင္
စာေမးပဲအ
ြ ခ်ိန္ ၃၀ % ခန္႔ ေလွ်ာ့ထားသည့္အခ်က္
၂. TNReady တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားက ေန႔စဥ္သင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
အေရးအသား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း စြမ္းရည္မ်ားကို ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
၃. ၃-၈တန္း အတြက္ TNReady ကုိ စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းစာေမးပြအ
ဲ တြက္
အြန္လုိင္းေျဖဆုိနည္းစနစ္ကို ပံ့ပုိးေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္။
၄. စာစစ္ျခင္းကို ဧျပီလ ၁၇ မွ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ၾကားတြင္ သုံးပတ္-၀င္းဒုိးၾကာ တစ္ခုဖြင့္ေပးမည္။
၅. TNReady မွ အခ်က္အလက္မ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
ျပည္နယ္အဆင့္ တန္းတူအရြယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တုိးတက္မႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္တစ္ခုကို
မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

NTReady မိဘမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား
၁. သင့္ကေလးကုိ သင္ယူမႈစတင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ကူညီေပးပါ။ သင့္ကေလးသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း
မပင္မပန္းဘဲ စာသင္ယူေနျပီး၊ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရန္အသင့္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ကူညီေပးပါ။
၂. သင့္ကေလး၏ ဆရာ/မႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါ သင့္ကေလး၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
ေမးျမန္းျပီး၊ အိမ္တင
ြ ္ မည္က့သ
ဲ ႔ုိ သင့္အေနျဖင့္ ကူညီေပးနုိင္ေၾကာင္း တုိင္ပင္ပါ။
၃. သင့္ကေလးႏွင့္စကားေျပာပါ သင့္ကေလး ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈအရွိဆုံးႏွင့္စိန္ေခၚမႈအရွိဆုံးဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ
သင့္အားေပးစကားေျပာေပးပါ။
၄. သင့္ကေလးအတြက္ စိန္ေခၚမႈဆုိသည္မွာ သင့္ကေလးအိမ္စာလုပ္ေနခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္ စာေမးပြအ
ဲ တြက္
စာလုပ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ ကေလးငယ္ကုိဆရာတင္ျပီး ရွင္းျပေစပါ။

၅. သက္ၾကီးသင္ယူသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါ ေစ အသစ္သင္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊
အသိတုိးသည္ျဖစ္အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား ရွာေတြ႔ေနပုံႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပုံတ႔က
ုိ ုိ
သင့္ကေလးကုိျမင္ေစပါ။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

ခက္ဆစ္
cut score ဆုိသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ရရွိသင့္သည့္
အနည္းဆုံးအမွတ္ပင္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆုိသည္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မတူေခ်။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
ဆုံးျဖတ္ရန္ အသုံးျပဳပါသည္။
ေလ့က်င့္ခန္း စာေမးပြဆ
ဲ ုိသည္မွာ တကယ့္စာေမးပြဲတင
ြ း္ ေျဖဆုိရမည့္ စံႏႈန္းစံခ်ိန္အတုိင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္
ပညာေရးအဆင့္အတုိင္းေလ့က်င့္ေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား စုစည္းမႈျဖစ္သည္။
ရီပို႔ကဒ္တင
ြ ္ TCAP ၌ေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈအေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိခ်ိန္ ဆုိသည္မွာ အမွန္တကယ္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိသည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။
စံခ်ိန္စံႏႈန္းဆုိသည္မွာ စာသင္ႏွစ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ တစ္တန္းျပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ေက်ာင္းသား၏ သိသင့္သည္မ်ားႏွင့္
လုပ္တတ္သင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
စံခ်ိန္စံႏႈန္းဆုိသည္မွာ စာသင္ႏွစ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ တစ္တန္းျပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ေက်ာင္းသား၏ သိသင့္သည္မ်ားႏွင့္
လုပ္တတ္သင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
TCAPဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တ႔ျုိ ပည္နယ္စစ္ စာေမးပြမ
ဲ ်ားအားလုံးပါ၀င္သည့္ Tennessee Comprehensive
Assessment program ျဖစ္သည္။ TNReady သည္ TCAP ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
စာစစ္မႈ ၀င္းဒုိးဆုိသည္မွာ NTReady ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ခရုိင္အဆင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ ၀င္းဒုိးျဖစ္ျပီး၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္သာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
ႊTNReady ဆုိသည္မွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္၍ ထိေရာက္ေသာ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းပုံစံတင
ြ ္ ၃-၁၁
တန္းအထိ ပညာေရးခရီးရွည္တင
ြ ္ ေခ်ာေမြ႔႕စြာေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ သိသင့္သိထုိင္သည့္အရာမ်ား၊
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္အရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

ရင္းျမစ္မ်ား
သင့္ေက်ာင္းသား၏ဆရာ/မသည္ TNReady အေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ အေကာင္းဆုံး ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀ဘ္ဆုိက္မ်ားကို TNReady အေၾကာင္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးသိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္စာေမးပြအ
ဲ တြက္
ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ညႊန္းထားသည္။
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန၏ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ TNReady အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ရင္းျမစ္မ်ားအသားေပးေဖာ္ျပ
www.tnready.gov
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန၏ ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အတန္းပညာအလုိက္ျဖစ္စေ
ပညာေရးစံႏႈန္းေဖာ္ျပသည့္ က႑
www.tn.gov/education/topic/academic-standards
ထူးခၽြန္ဆရာ/မမ်ား အေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန၏ ဘေလာ့ဆုိက္
www.tnclassroomchronicles.org
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန၏ တြတ္တာအေကာင့္ www.twitter.com/TNedu
တက္နက္ဆစ္ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရးဌာန၏ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ www.facebook.com/TennesseeEducation

