Burmese

ႀကိဳဆိုပါသည္။ သင္သည္ ဒီေမာရစ္လူထိုစာသင္ေက ာင္း မွ မဘ သို ့မဟိုတ္ အိုပ္ထန္း သူတစ္္ီး ျဖစ္ပါက သင့္ေက ာင္း သားသည္ ေဖာ္ျပပါ
ေက ာင္း သားတိုး တက္မွိုမွတ္တမ္း သို ့မဟိုတ္ ပညာရည္တိုး တက္မွို တိုင္း တာေရးစနစ္ (မက္ဖ္) (Measures of Academic Progress
(or MAP)) ကို အမ္သို ့ယူေဆာင္လာပါလမ့္မည္။ ထိုမွတ္တမ္း တြင္ ယခိုုႏွစ္၊ ယခိုအခ န္အထ သင့္ေက ာင္း သား၏ သခ ာုႏွင့္
စာဖတ္ဘာသာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ တိုး တက္မွိုမွတ္တမ္း ကို ေဖာ္ျပထားပါမည္။ ထိုဇယားကြက္ကို သင္ ဖတ္႐ွုွိုတတ္ရန္ အာလီဟံဒရာ ခ႐ွုိုတ္စ္
(Alihandra Crooks) ဟိုအမည္ေပးထားေသာ စတ္ကူး ယ္္ေက ာင္း သားတစ္္ီး ကို ကၽြုႏ္ိုပ္တို ့ဖန္တီး ထားပါသည္။

ပထမ္ီး ဆံိုး အာလီဟံဒရာ၏ ဘားတိုင္ဇယားကြက္ကို ၾကည့္ၾကစို ့။
FA 15 ဆိုသည္မွာ ေဆာင္း ္ီး ၂၀၁၅ ကို ဆိုလိုသည္။ WI 16 က ေဆာင္း တြင္း ၂၀၁၆ ကို ဆိုလသ
ို ည္။ ဘယ္ဘက္႐ွုွ အနက္ေရာင္
ဘားတိုင္သည္ အာလီဟံဒရာ၏ RIT ရမွတ္ျဖစ္သည္။ ထိုရမွတ္သည္ သူမ၏ပညာေရးဆိုင္ရာ အသပညာ၊ အရည္အေသြး ုႏွင့္
စြမ္း ေဆာင္ုႏိုင္ရည္တို ့ကို ေဖာ္ျပသည္။ အလယ္ဘားတိုင္မွာ ခ႐ွုိုင္တြင္း ပ မ္း မွ ရမွတ္ျဖစ္သည္။ ညာဘက္ဘားတိုင္မွာ ုႏိုင္ငံတြင္း
ပ မ္း မွ ရမွတ္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အာလီဟံဒရာသည္ ေဆာင္း ္ီး ၌ ၂၁၄ မွတ္မွ ေဆာင္း တြင္း တြင္ ၂၂၅ အထ တိုး တက္လာသည္ကို
ကၽြုႏ္ိုပ္တို ့ေတြ ့ရသည္။ ခ႐ွုိုင္တြင္း ပ မ္း မွ ျခင္း တိုး တက္လာသလို ုႏိုင္ငံတြင္ ပ မ္း မွ ျခင္း လည္း တိုး တက္လာသည္။
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ညာဘက္တြင္ အခ က္အလက္မ ားကို စာရင္း မွတ္တမ္း ပံိုစံျဖင့္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆံိုး ရမွတ္မ ားကို အေပၚဆံိုး တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေနရာတြင္ အာလီဟံဒရာ၏ရမွတ္မ ားျဖစ္ေသာ ၂၁၄ ုႏွင့္ ၂၂၅ ကို အမည္း ေရာင္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသလို မွားယြင္း မွိုျဖစ္ုႏိုင္ေခ ကို
ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း အတာကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဇယားကြက္တြင္ သူမသည္ ၁၁ မွတ္တိုး တက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
မက္ဖ္ တိုင္း တာေရးစနစ္က သူမသည္ ေဆာင္း ္ီး မွ ေဆာင္း တြင္း အထ ေလးမွတ္သာတိုး တက္လာမည္ဟို ေမွ ာ္မွန္း ထားေသာ္လည္း
သူမသည္ ေမွ ာ္မွန္း ခ က္ထက္ ခိုနစ္မွတ္ေက ာ္လြန္၍ ရခ့သည္! ညာဘက္စြန္း ၌ သူမ၏ရခိုင္ုႏွိုန္း အတိုင္း အတာကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၅ ေဆာင္း ္ီး တြင္ အာလီဟံဒရာသည္ သူမုႏွင့္႐ွုြယ္တူ အေမရကန္ေက ာင္း သားမ ားတြင္ ၃၀% သို ့မဟိုတ္ ထိုထက္ပို၍
အမွတ္ရခ့သည္။ ဤေဆာင္း တြင္း အတြင္း တြင္ သူမသည္ သူမုႏွင့္႐ွုြယ္တူ အေမရကန္ေက ာင္း သားမ ားတြင္ ၄၇% သို ့မဟိုတ္
ထိုထက္ပို၍ အမွတ္ရခ့သည္။
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ေနာက္ဆံိုး အေနုႏွင့္ ဘားတိုင္ဇယားကြက္၏ေအာက္ဘ က္တြင္ သတ္မွတ္ဘာသာရပ္ပန္း တိုင္း မ ား၌
သင့္ေက ာင္း သား၏လက္႐ွုွလိုပ္ေဆာင္မွို အေျခအေန မည္သို ့႐ွုွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အာလီဟံဒရာသည္ တြက္ခ က္နည္း ုႏွင့္ အကၡရာသခ ာ ေတြး ေခၚမွို (Operations and Algebraic Thinking)၊ ဂ ီၾသေမႀထီသခ ာ
(Geometry)၊ ကန္း စစ္ုႏွင့္ ႐ွုွိုပ္ေထြး နံပါတ္စနစ္မ ား (Real and Complex Number Systems) တို ့၌ သာမန္အဆင့္တြင္ ႐ွုွသည္။
သူမသည္ စာရင္း အင္း ုႏွင့္ ျဖစ္ုႏိုင္ေခ တြက္ခ က္ျခင္း (Statitics and Probability) တြင္ သာမန္အဆင့္၏ေအာက္တြင္သ ာ ႐ွုွသည္။

စာဖတ္ဘာသာရပ္ပိုင္း တြင္လည္း ေက ာင္း သား၏တိုး တက္မွိုမွတ္တမ္း အားၾကည့္႐ွုွိုရာ၌ ဤလမ္း ညႊန္ခ က္မ ားကို အသံိုး ျပိဳုႏိုင္ပါသည္။
သင့္ေက ာင္း သား၏တိုး တက္မွိုကို ေုႏြ္ီး တြင္လည္း စာေမးပြစစ္ပါ္ီး မည္။ သင့္ေက ာင္း သားသည္ မည္သည့္က႑တြင္ တိုး တက္လ က္
႐ွုွၿပီး မည္သည့္က႑တြင္ အကူအညီမ ားလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း စသည့္သတင္း အခ က္အလက္မ ားကို သင္သရပါလမ့္မည္။
မက္ဖ္ စာေမးပြုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သတင္း အခ က္အလက္မ ားအတြက္ dmschools.org/maptest ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္႐ွုွိုပါ။
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