BURMESE
မိဘ/ေက ်ာင္းသ်ား ကတိျပဳအ်ာမခံခ က္ ေလ ်ာက္လ်ာႊ ေဖ်ာင္
MAP ဆိိုသည္မ်ာ အဘယ္နည္း။
MAP ဆိသ
ို ည္မ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏ ယခင္ေမးခြနး္ မ ်ားအေပၚ ေျဖဆိိုမႈမ ်ားကိို အေျခခံထ်ားသည့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ေမးခြန္းမ ်ားကိို ထိုတေ
္ ပးသည့္
ကြန္ပ ်ဴတ်ာ စမ္းသပ္ခ က္ျဖစ္ပါသည္။ ေက ်ာင္းသ်ားသည္ မန္ကန္စြ်ာ ေျဖဆိိုထ်ားပါက ေမးခြန္းသည္ ပိိုခက္လ်ာပါသည္။ အကယ္၍ ေက ်ာင္းသ်ားသည္
မ်ားယြင္းစြ်ာ ေျဖဆိိုပါက ေမးခြန္းသည္ ပိိုလြယ္သ်ာြ းပါသည္။ စစ္ေဆးမႈအဆိုံးတြင္ ေက ်ာင္းသ်ားအမ ်ားစိုသည္ ေမးခြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ကိို မန္ကန္စြ်ာ
ေျဖဆိိုိုႏိိုင္ပါလိမ့္မည္။
MAP သည္ မည္သည္ကိို တိင
ို း္ တ်ာအကဲျဖတ္ေပးသနည္း။
MAP ရလဒ္မ ်ားကိို ကိန္းဂဏန္း RIT ရမတ္အျဖစ္ ေပးပါသည္။ ဤရမတ္ကိို စ်ာသင္ိုႏစ္၏ မတူညီသည့္ အၾကိမ္မ ်ားတြင္ ေက ်ာင္းသ်ား၏
ေအ်ာင္ျမင္မႈအဆင့္ကိို တိင
ို း္ တ်ာအကဲျဖတ္ရန္ိုႏင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိိုးတက္မႈကိို ဆိုံးျဖတ္ေပးရန္ အသိုံးျပဳပါသည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိိုးတက္မႈ ဇယ်ားတြင္ အရပ္အျမင့္ကိို
မတ္သ်ားထ်ားသကဲ့သ႔ိုိ ေတြးၾကည့္ပါ။ သင္ကေလးသည္ အခ ိန္တစ္ခိုအတြင္း မတူညီသည့္ အမတ္မ ်ားကိို ၾကည့္ျပီး
သင္က
့ ေလးအရပ္ဘယ္လရ
ိုိ ည္တယ္ဆတ
ိုိ ်ာိုႏင့္ အခ ိန္မန္က်ာလိုႏင့္ အျခ်ားက်ာလအၾက်ား သူတိို႔ ဘယ္ေလ်ာက္ တိးို တက္ဖြျ႔ံ ဖိဳးလ်ာတယ္ဆတ
ိုိ ်ာ
သင္ေျပ်ာိုႏိိုင္ပါသည္။
RIT ရမတ္ဆသ
ိို ည္မ်ာ အဘယ္နည္း။
RIT (Rasch ယူနစ္) စေကးသည္ ေပ ိုႏင့္ လက္မမ ်ားကဲ့သိို႔ေသ်ာ တည္ျငိမ္၍ ညီမ သည့္ ၾက်ားပိိုင္းမ ်ားပါရိသည့္ စေကးတစ္ခိုျဖစ္သည္။
တူညသ
ီ ည္ၾ့ က်ားစေကး ဆိသ
ို ည္မ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားသည္ စေကး၏ ထိပဆ
္ းံို တြင၊္ ေအ်ာက္ဆိုံးတြင္ သိမ
႔ို ဟိုတ္ အလယ္တြင္ ရိေနသည္ကိို မၾကည့္ဘဲ
တူညသ
ီ ည့္ အရ်ာကိို ညႊန္ျပသည့္ 10 RIT ပိြဳင့္၏ အေျပ်ာင္းအလဲ ိုႏင့္ ေက ်ာင္းသ်ား၏ အတန္းအဆင့္ သိို႔မဟိုတ္ အသက္ကိို မၾကည့္ဘဲ တူညသ
ီ ည့္
ဆိလ
ို ရ
ိုိ င္းရသ
ိ ည့္ RIT ရမတ္ကိို ဆိိုလိိုပါသည္။ အခ ိန္လြန္ ရမတ္မ ်ားကိို ေက ်ာင္းသ်ားတစ္္ီးသည္ ပည်ာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိိုးတက္မႈ မည္မ ကိို
ျပဳလိုပ္ခဲ့ေၾက်ာင္းေျပ်ာိုႏိိုင္ရန္ ိုႏိႈင္းယ္္ိုႏိိုင္ျပီး ေပတံျဖင့္ အရပ္အျမင့္တိိုင္းသကဲ့သိို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရ်ာမ ်ားသည္ MAP ရမတ္မ ်ားကိို မည္သ႔ိို အသိုးံ ျပဳသနည္း။
ဆရ်ာမ ်ားသည္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္္ီးစီ၏ လိုပင
္ န္းစ္္ိုႏင့္ ၎တိို႔အတန္းတစ္ခိုလိုံး၏ လိုပင
္ န္းစ္္ကိုိ ၾကည့္ျမင္ိုႏိိုင္ပါသည္။ တူညေ
ီ သ်ာ MAP
ရမတ္မ ်ားရသည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ တူညေ
ီ သ်ာ ကၽြမ္းက င္မႈမ ်ားိုႏင့္ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ က္မ ်ားအတြက္ ေယဘိုယ အ်ားျဖင့္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ MAP သည္ တူညေ
ီ သ်ာ အတန္း၊ ဘ်ာသ်ာရပ္ိုႏင့္ စတင္သည့္ ေအ်ာင္ျမင္မႈ အဆင့္တူညီသည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိိုးတက္မႈ အခ က္အလက္မ ်ားကိိုလည္း ပံ့ပိိုးေပးပါသည္။ ဤအခ က္အလက္ကိုိ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ေအ်ာင္ျမင္မႈကိို သတ္မတ္ရန္ိုႏင့္ ၎တိို႔၏
ရည္မန္းခ က္ျပည့္စိုံရန္ ဘ်ာေတြ သင္ယူရန္ လိိုအပ္ေသးေၾက်ာင္း န်ားလည္ေစရန္ အေထ်ာက္အကူ ျဖစ္ေစဖိို႔ အသိုံးျပဳပါသည္။
MAP စစ္ေဆးမႈသည္ မည္မ ၾက်ာေည်ာင္းျပီး ကၽြိုႏ္ိုပ၏
္ ကေလးသည္ ဤစစ္ေဆးမႈမ ်ားကိို ဘယ္ိုႏၾကိမ္ ေျဖဆိရ
ို မည္နည္း။
စစ္ေဆးမႈမ ်ားကိို အခ ိန္မသတ္မတ္ထ်ားပါ၊ ထိို႔အျပင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈ ျပီးဆိုံးရန္ သူတ႔ိုိ လိိုအပ္သည့္ အခ ိန္ကိို လိုံေလ်ာက္စြ်ာ
ယူိုႏင
ိုိ ပ
္ ါသည္။ ေက ်ာင္းသ်ားအမ ်ားစိုသည္ MAP စစ္ေဆးမႈကိို ျပီးဆိုံးရန္ တစ္န်ာရီေအ်ာက္သ်ာ ၾက်ာေည်ာင္းပါမည္။ သူငယ္တန္း မ ဂရိတ္ 1
တန္းအထိတြင္ ေပးအပ္ေသ်ာ ဤစစ္ေဆးမႈမ ်ားမ်ာမူ ပံိုမန္အ်ားျဖင့္ အခ ိန္ပိိုမိိုတိိုေတ်ာင္းပါသည္။
ကၽြိုႏ္ိုပက
္ ေလး၏ ေက ်ာင္းမ ကၽြိုႏ္ိုပ္သည္ မည္သည့္အခ က္အလက္ေတြကိို ရရိိုႏိိုငမ
္ ည္နည္း။
သင္ထ
့ ံ သင့္ကေလး၏ ေက ်ာင္းသ်ားလိုပ္ငန္းစ္္ တင္ျပခ က္ကိို ပံ့ပိိုးေပးပါမည္။ ဤတင္ျပခ က္တြင္ သင့္ကေလး၏ မၾက်ာေသးမီကိုႏင့္ ျပီးခဲ့ေသ်ာ MAP
စစ္ေဆးမႈမ ်ားတြင္ ရရိခဲ့ေသ်ာ ရမတ္မ ်ားိုႏင့္ အခ က္အလက္မ ်ား ပါဝင္ပါသည္။
MAP စစ္ေဆးမႈမ ်ားအတြက္ ကၽြိုႏ္ိုပ၏
္ ကေလးငယ္ ျပင္ဆင္ိုႏိိုင္ရန္ မည္သ႔ိို ကူညီိုႏိိုငမ
္ ည္နည္း။
သင္က
့ ေလး၏ ဆရ်ာသည္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကိို စစ္ေဆးမႈအေၾက်ာင္း ရင္းျပရန္ ၾကိဳတင္-စစ္ေဆးမႈ လမ္းညႊနခ
္ က္မ ်ားျဖင့္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္
ေက ်ာင္းတက္ရက္ကဲ့သိို႔မဆိို သင္ကေလးငယ္အ်ား ေက်ာင္းစြ်ာအန်ားယူိုႏိိုင္ရန္ိုႏင့္ ေက်ာင္းမြန္ျပည့္ဝသည့္ ဓ်ာတ္စ်ာကိို ေသခ ်ာ ေကၽြးေမြးေပးပါ။
ကေလးမ ်ားအ်ား အေက်ာင္းဆိုံး စြမ္းေဆ်ာင္ိုႏိိုင္ရန္ တိိုက္တြန္းအ်ားေပးပါ။ ဤသည္မ်ာ အိုႏိိုင္အရႈံး ဆိုံးျဖတ္သည့္ စစ္ေဆးမႈ မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း
ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ေယ်ာက္အေနျဖင့္ ဘ်ာေတြ သိေနတယ္ ိုႏင့္ ဘ်ာေတြ ေလ့လ်ာဖိို႔ လိေ
ို နေသးတယ္ ဆိိုတ်ာေတြကိို အကဲျဖတ္ေပးရန္ အသိုံးျပဳသည့္
ကိရိယ်ာတစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။

BURMESE
ေက ်ာင္းသ်ား MAP စစ္ေဆးမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈ၏ လံိုျခံဳေရး
လံိုျခံဳေရးိုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ဤအပိိုင္းတြင္ မိဘမ ်ား ိုႏင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားတိို႔ိုႏင့္သက္ဆိိုင္သည့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ဤသတင္းအခ က္အလက္မ ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈ စီမံေဆ်ာင္ရြက္စ္္က်ာလအတြင္း စစ္ေဆးမႈ စီမံေဆ်ာင္ရြက္သူမ ်ား၏ တ်ာ၀န္၀တၱရ်ားမ ်ား၊ ိုႏင့္ ေနအိမ္၌
သင္၏ တ်ာ၀န္၀တၱရ်ားမ ်ားအေၾက်ာင္းကိို သင္ထ
့ သ
ံ ႔ိုိ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားရန္အတြက္င်ာ ၎တိို႔မ အသံိုးျပဳမည္ျဖစ္ေသ်ာ လိုပင
္ န္းအစီအစ္္မ ်ားကိို
သင္ န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ေစဖိို႔ အေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔သည္ စစ္ေဆးမႈမတိိုင္မီ၌ ထည့္သြင္းစ္္းစ်ားရမည္ျဖစ္ေသ်ာ အိိုင္တမ္ စ်ာရင္းတစ္ခို ျဖစ္သည္။ ဤစ်ာရင္းတြင္ အလံိုးစံိုပါ၀င္သည္ဟို
သတ္မတ္ယူဆျခင္း မျပဳသင့္ေပ။
မျဖစ္မေန ေဆ်ာင္ရြက္ရမည့္အရ်ာမ ်ား ေနအိမ္၌ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ •

•

လိိုအပ္ေသ်ာ နည္းပည်ာပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အသင့္ျဖစ္မႈ စစ္ေဆးမႈမ ်ား အ်ားလံိုးကိို ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ထ်ားပါ။
o

အင္တ်ာနက္ ခ ိတ္ဆက္၀င္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္မႈ

o

ကြန္ပ ်ဴတ်ာ ရရိုႏ
ိ င
ိို ္မႈ

o

အျပည့္အ၀ အ်ားသြင္းထ်ားေသ်ာ ကြန္ပ ်ဴတ်ာ ဘက္ထရီ

ေက ်ာင္းသ်ားျဖစ္သူအေနိုႏင့္ စစ္ေဆးမႈ ရယူမည့္ ေနရ်ာသည္ မည္သည့္ အေိုႏ်ာင့္အယက္မ ်ားမ မရိဘဲ တိတ္ဆိတ္ေသ်ာ ေနရ်ာတစ္ခိုျဖစ္ေၾက်ာင္း
ေသခ ်ာေအ်ာင္ ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ပါ။

•

စစ္ေဆးမည့္သူသည္ ကြန္ပ ်ဴတ်ာ ကင္မရ်ာမတစ္ဆင့္ ေက ်ာင္းသ်ားအ်ား တစ္ခ ိန္လံိုး ရင္းလင္းစြ်ာ ေတြ႕ ျမင္ိုႏိိုင္ေစရန္
ေသခ ်ာေအ်ာင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ထ်ားပါ။

•

ဂဏန္းေပါင္းစက္ ိုႏင့္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ကိရိယ်ာ အသံိုးျပဳမႈဆိိုင္ရ်ာ မူ၀ါဒမ ်ား ိုႏင့္ လမ္းညႊန္ခ က္မ ်ားအ်ား လိိုက္န်ာပါ။

•

စစ္ေဆးသူမ သတ္မတ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ စစ္ေဆးမႈသံိုး ကိရိယ်ာပစၥည္းမ ်ား အ်ားလံိုး ေက ်ာင္းသ်ားထံ၌ ရိေၾက်ာင္း ေသခ ်ာေအ်ာင္ အတည္ျပဳပါ။
o

အၾကမ္းစ်ာရြက္

o

ခဲတံ

o

ဟက္ဒ္ဖိုန္းန်ားၾကပ္မ ်ား (မူၾကိဳတန္း၊ ဂရိတ္ 1တန္း ၊ 2တန္း ိုႏင့္ မိမိတိို႔၏ EP ၊ 504-IAP ၊ ိုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ EL-TPC အစီအစ္္အရ
ဟက္ဒ္ဖိုန္းန်ားၾကပ္မ ်ားအ်ား လိိုအပ္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားတိို႔အတြက္)။ အကယ္၍ ဟက္ဒ္ဖိုန္းမ ်ားအ်ား လိိုအပ္လ င္ သင္၏
ေဒသခံေက ်ာင္းသိို႔ ေက းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ေပးပါ။

လံိုး၀ ေရ်ာင္ရ်ားရမည့္အရ်ာမ ်ား စစ္ေဆးမႈအတြင္းမ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ား •

ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားထံသိို႔ အေျဖေျပ်ာျပျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ အေျဖိုႏင့္သက္ဆိိုင္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ စစ္ေဆးမႈ အေၾက်ာင္းအရ်ာတစ္ခိုခိုိုႏင့္သက္ဆိိုင္သည့္
သဲလြန္စမ ်ား ေျပ်ာျပျခင္း။

•

စစ္ေဆးမႈ ေဆ်ာင္ရြက္ေနစ္္အတြင္း စစ္ေဆးမႈအတြင္းမ ပါ၀င္သည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားိုႏင့္ပတ္သက္ျပီး မတ္စိုမ ်ား ျပဳလိုပ္ျခင္း။

•

ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ား စစ္ေဆးမႈအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးဖိို႔ အေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစရန္င်ာ လက္ေတြ႕ စစ္ေဆးမႈ ေမးခြန္းမ ်ားိုႏင့္ပတ္သက္သည့္
အခ က္အလက္မ ်ား မန္သမ အ်ား မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူခ့သ
ဲ ည္ပင္ျဖစ္ပါေစ အဆိိုပါ စစ္ေဆးမႈအခ က္အလက္မ ်ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း။
အဆိိုပါေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ားအ်ား မည္သည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ျဖင့္ပင္ျဖစ္ပါေစ မည္သူတစ္္ီးတစ္ေယ်ာက္ထံသိို႔မ လူမႈမီဒီယ်ာဆိိုဒ္မ ်ားမတစ္ဆင့္
မ ေ၀ျခင္း ိုႏင့္ ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္းမ ်ားတိို႔ အပါအ၀င္ မ ေ၀ျခင္းမ ်ား မျပဳလိုပ္ရေပ။

စစ္ေဆးမႈ စီမံေဆ်ာင္ရြက္မႈ •

အခ ိန္ နည္းနည္းမအတိမ္းအေစ်ာင္းမခံိုႏိိုင္ေသ်ာ အေရးေပၚ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခိုေၾက်ာင့္
လိိုအပ္သည့္အေျခအေနမလြ၍
ဲ စစ္ေဆးမႈ စီမံေဆ်ာင္ရက
ြ ္ေနစ္္က်ာလအတြင္း စစ္ေဆးသည့္ေနရ်ာအျပင္အဆင္သိို႔
၀င္ေရ်ာက္ျခင္း/အေိုႏ်ာင့္အယက္ေပးျခင္း။

•

စစ္ေဆးသူ၏ ျမင္ကြင္းမ ေက ်ာင္းသ်ားအ်ား ဖယ္ရ်ားျခင္း/ ဖယ္ရ်ားမႈကိို ျဖစ္ေစျခင္း။

ကြ ိုႏ္ိုပ္သည္ အထက္ပါအေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားအ်ား ဖတ္ရႈျပီးျဖစ္ျပီး၊ ေဖ်ာ္ျပပါ ေက ်ာင္းသ်ား(မ ်ား) အတြက္ လံိုျခံဳ၊ မ တ၍ အေိုႏ်ာင့္အယက္ကင္းေသ်ာ
စစ္ေဆးမႈ ပတ္၀န္းက င္တစ္ခို ေသခ ်ာေပါက္ ရရိိုႏိိုင္ေစရန္ ကြ ိုႏ္ိုပ္၏ တ်ာ၀န္၀တၱရ်ားအ်ား န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ပါသည္ ေက ်ာင္းသ်ား -

မိဘ အမည္-

အတန္း-

ေက ်ာင္း-

မတ္တမ္းျပဳသည့္ ဆရ်ာ -

ရက္စြဲ -

