BURMESE

စက္တင္ဘာလ၊ 2020 ခုႏွစ္
ေလးစားရပါေသာ မိဘမ ားDeKalb ေကာင္တီ ခရိင္ေက ာင္း (DCSD) သည္ ရြက္ေၾကြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီ ုႏွင့္ ေုႏြဦးရာသီ - တစ္ုႏွစ္လွ င္ သံးႀကိမ္ျဖင့္
ကမၻာတစ္လႊား စစ္ေဆးသူ အျဖစ္ ပညာေရး တိးတက္မႈကိ တိင္းတာျခင္း (MAP) ၏ Northwest အကဲျဖတ္ခ င့္တက
ြ ္မႈ အဖြ႕ဲ (NWEA)
အား ေဆာင္ရြက္သာြ းေစပါသည္။
ခရိင္အတြင္းရွိ ေက ာင္းမ ားစြာတိ႔ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အသစ္ေသာ နည္းပညာျဖင့္အေဝးသင္ေလ့လာမႈ ပတ္ဝန္းက င္အား ကူညီေဆာင္ၾကဥ္း
ရန္ ႀကိ းပမ္းသည့္အေနျဖင့္ DeKalb ေကာင္တီ ခရိင္ေက ာင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အကဲျဖတ္မႈ ဌာနမွ ရြကေ
္ ၾကြရာသီ FALL MAP
စာေမးပြဲ ဝင္းဒိးကိ လာမည့္ တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 21 ရက္၊ 2020 ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗဒၶဟူးေန႔၊ ုႏိဝင္ဘာလ 11 ရက္၊ 2020
ခုႏွစ္ တြင္ ပိတ္ရန္ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္္ားသည္။ သိ႔ေသာ္ျငားလည္း သင့္ေက ာင္းသား၏ေက ာင္းမွ သူ/သူမ၏ FALL MAP စာေမးပြဲ
ဝင္းဒိး အတြက္ အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
DeKalb ေကာင္တီ ခရိင္ေက ာင္းသည္ ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္အား နည္းပညာျဖင့္ အေဝးသင္ေလ့လာ သင္ၾကားမႈျဖင့္ စတင္ေသာေၾကာင့္
Fall MAP Growth တိးတက္မႈအေျခအေန အကဲျဖတ္မႈကိ အေဝးမွေန ျပ လပ္ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္ ပါသည္။ FALL MAP စာေမးပြဲ
ဝင္းဒိး ကာလအတြင္း၌ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ ျဖစ္ခပ
ဲ့ ါက ေက ာင္းသားမ ားသည္ FALL MAP စာေမးပြက
ဲ ိ
အေဝးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ က္ုႏွာခ င္းဆိင္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နည္း မဟတ္လွ င္
ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပ လပ္ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြပ
ဲ တ္ဝန္းက င္အေျခအေန မည္ကဲ့သိ႔ျဖစ္သည္မွာ
အေၾကာင္းမဟတ္ဘဲ ေက ာင္းသားမ ားအားလံး FALL MAP စာေမးပြဲ ျပ လပ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ုႏိင္ျခင္း အခြင့္အေရးရရွိေစရန္
ျပ လပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
NWEA® မွ MAP တိးတက္မႈအေျခအေန စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြမ
ဲ ားသည္ ကြန္ပ ်ဴတာ (သိ႔) တက္ဘလက္တစ္ခေပၚတြင္
လပ္ေဆာင္သည့္ အလိက္သင့္ေျပာင္းလဲေပးေသာ စာေမးပြမ
ဲ ားျဖစ္သည့္အတြက္ ္ူးျခားပါသည္။ ဆိလိသည္မွာ သင့္ကေလးမွ
ေမးခြန္းတစ္ခအား မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိသည့္အခါ စာေမးပြမ
ဲ ွေမးခြန္းမ ားသည္ ပိမိ ခက္ခဲလာၿပီး သင့္ကေလးမွ ေမးခြန္းတစ္ခအား
မွားယြင္းစြာ ေျဖဆိသည့္အခါ စာေမးပြမ
ဲ ွေမးခြန္းမ ားသည္ ပိမိ လြယ္ကူလာသည္။ စာေမးပြတ
ဲ င
ြ ္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္
အခ က္အလက္မ ားသည္ ေဂ ာ္ဂ ီယာ ပညာေရး ဌာန၏ သင္ရိးညႊန္းတမ္း ုႏွင့္ တန္းညႇိ္ားသည္ျဖစ္ၿပီး ေက ာင္း၌ သင့္ကေလးမွ
ေတြ႕ႀကံ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားုႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလး၏ IEP ၊ 504-IAP သိ႔မဟတ္ EL-TPC အစီအစဥ္ ေပၚတြင္ အေျခခံ ပါက FALL MAP အကဲျဖတ္မႈတင
ြ ္ ေနရာ္ိင္ခင္း
အတြက္ မိမိတိ႔၏ အစီအစဥ္မ ား္ဲ၌ ေဖာ္ျပ္ားသည့္အတိင္း မိမိတိ႔ ေ္ာက္ပံ့ေ ၾကး ရရွိုႏိင္သည္။
အေဝးမွေန MAP Growth စာေမးပြဲ အပိင္း တစ္ခစီတင
ြ ္ ေက ာင္းသား ကိးဦး (ေက ာင္းသား ရွစ္ဦး ုႏွင့္ သင့္ ကေလး) ပါဝင္ပါမည္။
မ က္ုႏွာခ င္းဆိင္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိျခင္းတြင္ ေက ာင္းသား ဆယ့္တစ္ဦး ုႏွင့္ သင့္ ကေလး) ပါဝင္ပါမည္။
သင့္ကေလးအား မိမိတိ႔၏ အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ MAP Growth အေျခအေန တိးတက္မႈ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ား အတြက္
မည္ကဲ့သိ႔ျပင္ဆင္ရမည္ုႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားကိ ေအာက္ပါအတိင္း ေဖာ္ျပ္ားပါသည္။ ္ိ႔အျပင္ MAP Growth
အေျခအေန အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအား မည္ကဲ့သိ႔ ဝင္ေရာက္အသံးျပ ုႏိင္ေၾကာင္း သင့္အား ျပသမည့္ ျမင္ကင
ြ ္းတစ္ခအတြက္
ေက ာင္းသား ေလာ့ဂ္အင္း အတြက္ ျမန္ေသာ လမ္းညႊန္ခ က္ ကိ ဤစာုႏွင့အ
္ တူ ပူးတြဲေပးပိ႔လိက္ပါသည္။

BURMESE
စာေမးပြဲ မေျဖဆိမည္ အႀကိ ရက္
1.
2.

သင့္ကေလး၏ စက္ကိရိယာတြင္ အင္တာနက္ ခ ိတ္ဆက္မႈ ရွိေၾကာင္းေသခ ာေအာင္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
ကြန္ျပ်ဴတာခန္း ခၽြတ္ယင
ြ ္းခ က္ရွာေသာ ကိရိယာ (Workstation Diagnostic Tool) ကိ အသံးျပ ျခင္းအားျဖင့္ သင့္

စက္ကိရိယာသည္ စာေမးပြ၏
ဲ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ က္မ ားုႏွင့္ ကိက္ညီေၾကာင္း ေသခ ာပါေစ ။
3.

သင့္ကေလးတြင္ နားၾကပ္ (K – 2 တန္း ုႏွင့္ စာသားအား စကားေျပာျခင္း အျပင္အဆင္ျပ ရမည့္ ေက ာင္းသားမ ား)
ရွိ္ားေၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။ နားၾကပ္မ ား လိအပ္ခဲ့ပါက သင့္ေက ာင္းသိ႔ ေက းဇူးျပ ၍ ဆက္သယ
ြ ္ပါ။

4.

MAP Growth introduction ၏ မိတ္ဆက္ျခင္း ဗီြဒီယိ ကိ ၾကည့္ရွ ပါ

5.

စာေမးပြအ
ဲ ား practice.mapnwea.org တြင္ ေလ့က င့္ပါ
(အသံးျပ သူ အမည္ - Grow စကားဝွက္ - grow)

စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိေသာေန႔
1.

သင့္ကေလးအတြက္ အာရံေုႏွာင့္ယွက္မႈမ ား နည္းုႏိင္သမွ နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

2.

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ စာေမးပြဲ ပတ္ဝန္းက င္တစ္ခကိ ဖန္တီးေပးပါ။

3.

ဆရာ/စာေမးပြႀဲ ကီးၾကပ္သူ ၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအားလံးကိ လိက္နာပါ။

MAP တိးတက္မႈုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ က္အလက္မ ား ပိမိသိရွိလိပါက NWEA.org/Parent-Toolkit သိ႔ သြားေရာက္ပါ။ သင္
ေနာက္္ပ္ ေမးျမန္းလိသည့္ ေမးခြန္းမ ားရွိခဲ့ပါက ___________________ (insert Test Coordinator’s Name) သိ႔ ေက းဇူးျပ ၍
ဆက္သယ
ြ ္ပါ 678-XXX-XXXX။

က ိ းုႏြံစြာျဖင့္

ေက ာင္းအပ္ႀကီး

