
BURMESE 

 

စက္တင္ဘာလ၊ 2020 ခ ုႏွစ္ 

ေလးစားရပါေသာ မိဘမ ား- 

DeKalb ေကာင္တီ ခရိ င္ေက ာင္း (DCSD) သည္ ရြက္ေၾကြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီ ုႏွင့္ ေုႏြဦးရာသီ - တစ္ုႏွစ္လွ င္ သံ းႀကိမ္ျဖင့္ 
ကမၻာတစ္လႊား စစ္ေဆးသူ အျဖစ္ ပညာေရး တိ းတက္မႈကိ  တိ င္းတာျခင္း (MAP) ၏ Northwest အကျဲဖတ္ခ င့္တြက္မႈ  အဖြ႕ဲ (NWEA) 
အား ေဆာင္ရြက္သြားေစပါသည္။ 

ခရိ င္အတြင္းရွိ ေက ာင္းမ ားစြာတိ ႔ုွႏင့္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အသစ္ေသာ နည္းပညာျဖင့္အေဝးသင္ေလ့လာမႈ ပတ္ဝန္းက င္အား ကူညီေဆာင္ၾကဥ္း 
ရန္ ႀကိ းပမ္းသည့္အေနျဖင့္ DeKalb ေကာင္တီ ခရိ င္ေက ာင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အကျဲဖတ္မႈ ဌာနမွ ရြက္ေၾကြရာသီ FALL MAP 
စာေမးပြ ဲဝင္းဒိ းကိ  လာမည့္ တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 21 ရက္၊ 2020 ခ ုႏွစ္တြင္   ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗ ဒၶဟူးေန႔၊ ုႏိ ဝင္ဘာလ 11 ရက္၊ 2020 
ခ ုွႏစ္ တြင္ ပိတ္ရန္ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္္ားသည္။  သိ ႔ေသာ္ျငားလည္း သင့္ေက ာင္းသား၏ေက ာင္းမွ သူ/သူမ၏ FALL MAP စာေမးပြ ဲ
ဝင္းဒိ း အတြက္ အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

DeKalb ေကာင္တီ ခရိ င္ေက ာင္းသည္ ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္အား နည္းပညာျဖင့္ အေဝးသင္ေလ့လာ သင္ၾကားမႈျဖင့္ စတင္ေသာေၾကာင့္ 
Fall MAP Growth တိ းတက္မႈအေျခအေန အကျဲဖတ္မႈကိ  အေဝးမွေန ျပ လ ပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။  FALL MAP စာေမးပြ ဲ
ဝင္းဒိ း ကာလအတြင္း၌ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ ေျပာင္းလမဲႈတစ္ခ  ျဖစ္ခဲပ့ါက ေက ာင္းသားမ ားသည္ FALL MAP စာေမးပြကဲိ  
အေဝးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ က္ုႏွာခ င္းဆိ င္ စာေမးပြေဲျဖဆိ ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နည္း မဟ တ္လွ င္ 
ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပ လ ပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  စာေမးပြပဲတ္ဝန္းက င္အေျခအေန မည္က့ဲသိ ႔ျဖစ္သည္မွာ 
အေၾကာင္းမဟ တ္ဘ ဲေက ာင္းသားမ ားအားလံ း FALL MAP စာေမးပြ ဲျပ လ ပ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ုိႏ င္ျခင္း အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ 
ျပ လ ပ္ေပးမညျ္ဖစပ္ါသည္။ 

NWEA® မွ MAP တိ းတက္မႈအေျခအေန စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြမဲ ားသည္ ကြန္ပ ်ဴတာ (သိ ႔) တက္ဘလက္တစ္ခ ေပၚတြင္ 
လ ပ္ေဆာင္သည့္ အလ ိက္သင့္ေျပာင္းလေဲပးေသာ စာေမးပြမဲ ားျဖစ္သည့္အတြက္ ္ူးျခားပါသည္။  ဆိ လိ သည္မွာ သင့္ကေလးမွ 
ေမးခြန္းတစ္ခ အား မွန္ကနစ္ြာ ေျဖဆိ သည့္အခါ စာေမးပြမဲွေမးခြန္းမ ားသည္ ပိ မိ  ခက္ခဲလာၿပီး သင့္ကေလးမွ ေမးခြန္းတစ္ခ အား 
မွားယြင္းစြာ ေျဖဆိ သည့္အခါ စာေမးပြမဲွေမးခြန္းမ ားသည္ ပိ မိ  လြယ္ကူလာသည္။  စာေမးပြတဲြင္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္ 
အခ က္အလက္မ ားသည္ ေဂ ာ္ဂ ီယာ ပညာေရး ဌာန၏ သင္ရိ းညႊန္းတမ္း ုႏွင့္ တန္းညႇိ္ားသည္ျဖစ္ၿပီး ေက ာင္း၌ သင့္ကေလးမွ 
ေတြ႕ႀကံ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားုႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ IEP ၊ 504-IAP သိ ႔မဟ တ္ EL-TPC အစီအစဥ္ ေပၚတြင္ အေျခခံ ပါက FALL MAP အကျဲဖတ္မႈတြင္ ေနရာ္ိ ငခ္င္း 
အတြက္ မိမိတိ ႔၏ အစီအစဥ္မ ား္ဲ၌ ေဖာ္ျပ္ားသည့္အတိ င္း မိမိတိ ႔ ေ္ာက္ပံ့ေၾကး ရရွိုိႏ င္သည္။ 

အေဝးမွေန MAP Growth စာေမးပြ ဲအပိ င္း တစ္ခ စီတြင္ ေက ာင္းသား ကိ းဦး (ေက ာင္းသား ရွစ္ဦး ုႏွင့္ သင့္ ကေလး) ပါဝင္ပါမည္။  
မ က္ုႏွာခ င္းဆိ င္ စာေမးပြေဲျဖဆိ ျခငး္တြင္ ေက ာင္းသား ဆယ့္တစ္ဦး ုႏွင့္ သင့္ ကေလး) ပါဝင္ပါမည္။ 

သင့္ကေလးအား မိမိတိ ႔၏ အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ MAP Growth အေျခအေန တိ းတက္မႈ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ား အတြက္ 
မည္က့ဲသိ ႔ျပင္ဆင္ရမည္ုွႏင့္ပတ္ သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္း ေဖာ္ျပ္ားပါသည္။  ္ိ ႔အျပင္ MAP Growth 
အေျခအေန အကျဲဖတ္စစေ္ဆးမႈအား မည္က့ဲသိ ႔ ဝင္ေရာက္အသံ းျပ ုႏိ င္ေၾကာင္း သင့္အား ျပသမည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခ အတြက္ 
ေက ာင္းသား ေလာ့ဂ္အင္း အတြက္ ျမန္ေသာ လမ္းညႊန္ခ က္ ကိ  ဤစာုႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပိ ႔လိ က္ပါသည္။ 



BURMESE 

စာေမးပြ ဲမေျဖဆိ မည္ အႀကိ ရက္ 

1. သင့္ကေလး၏ စက္ကိရိယာတြင္ အင္တာနက္ ခ ိတ္ဆက္မႈ ရွိေၾကာင္းေသခ ာေအာင္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ 
2.  ကြန္ျပ်ဴတာခန္း ခၽြတ္ယြင္းခ က္ရွာေသာ ကိရိယာ (Workstation Diagnostic Tool) ကိ  အသံ းျပ ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ 

စက္ကိရိယာသည္ စာေမးပြ၏ဲ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ က္မ ားုႏွင့္ ကိ က္ညီေၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။ 
3. သင့္ကေလးတြင္ နားၾကပ္ (K – 2  တန္း ုႏွင့္ စာသားအား စကားေျပာျခင္း အျပင္အဆင္ျပ ရမည့္ ေက ာင္းသားမ ား) 

ရွိ္ားေၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။  နားၾကပ္မ ား လိ အပ္ခဲ့ပါက သင့္ေက ာင္းသိ ႔ ေက းဇူးျပ ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 
4. MAP Growth introduction ၏ မိတ္ဆက္ျခင္း ဗီြဒီယိ  ကိ  ၾကည့္ရွ ပါ  
5. စာေမးပြအဲား practice.mapnwea.org တြင္ ေလ့က င့္ပါ 

(အသံ းျပ သူ အမည္ - Grow  စကားဝွက္ - grow) 

စာေမးပြေဲျဖဆိ ေသာေန႔ 

1. သင့္ကေလးအတြက္ အာရံ ေုႏွာင့္ယွက္မႈမ ား နည္းုႏိ င္သမွ နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 
2. ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ စာေမးပြ ဲပတ္ဝန္းက င္တစ္ခ ကိ  ဖန္တီးေပးပါ။ 
3. ဆရာ/စာေမးပြႀဲကီးၾကပ္သူ ၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအားလံ းကိ  လိ က္နာပါ။ 

MAP တ ိးတက္မႈုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ က္အလက္မ ား ပ ိမ ိသိရွိလ ိပါက NWEA.org/Parent-Toolkit သ ိ႔ သြားေရာက္ပါ။  သင္  
ေနာက္္ပ္ ေမးျမန္းလိ သည့္ ေမးခြန္းမ ားရွိခဲ့ပါက ___________________ (insert Test Coordinator’s Name) သိ ႔ ေက းဇူးျပ ၍ 
ဆက္သြယ္ပါ 678-XXX-XXXX။ 

 
က ိ းုႏြံစြာျဖင့္ 
 
 
 
ေက ာင္းအ ပ္ႀကီး 

https://check.nwea.org/
https://studentresources.nwea.org/app/k_two/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://www.nwea.org/parent-toolkit/

