Indiana သင္ယူေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ႏွင့္ အသင့္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ယက္

ILEARN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ား

INDIANA ၏ ILEARN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ထံသို႔ ဤအစီရင္ခံခ်က္သည္ Indiana ILEARN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ကေလး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ILEARN သည္ Indiana ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စုေပါင္း
တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ Indiana ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အဂၤလိပ/္ ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ၊
သခ်ၤာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာ ေလ့လာမႈမ်ားတို႔၌ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို တိုင္းတာရန္
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ILEARN သည္ Indiana ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး သင့္ကေလး၏ ကြ်မ္းက်င္
မႈအား တိုင္းတာရန္အတြက္ငွာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ Indiana ၏ အသစ္ေသာ အြန္လိုင္း ကြန္ပ်ဴ
တာ က်င့္သံုးမႈျပဳေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ILEARN တြင္ ေက်ာင္းသားျဖစ္
သူ၏ အလံုးစံုေသာ ရလဒ္မ်ားအား ကိန္းဂဏန္းေလးလံုး ပါ၀င္ေသာ စေကးရမွတ္မ်ားျဖင့္ တင္ျပ
အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။ Indiana ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလံုးစံုေသာ စေကးရမွတ္မ်ားသည္
ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္ ေလးဆင့္ႏွင့္ အညီ ရွိမည္ျဖစ္သည္ (ကြ်မ္းက်င္မႈေအာက္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈသို႔

ေက်းဇူးျပဳျပီး ဤအစီရင္ခံခ်က္အား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈျပီးေနာက္ သင့္ကေလး ႏွင့္ သူ/သူမ၏ ဆရာျဖစ္သူတို႔ႏွင့္အတူ ရလဒ္မ်ား

ခ်ဥ္းကပ္တိုးတက္လာသည့္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ထက္ပိုေသာအဆင့္)။ ဤအ

အား ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈျပဳျခင္းအတြက္ သင့္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စီရင္ခံခ်က္သည္ သင့္မိသားစုအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့
ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္ေပသည္ - အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ကေလးအား
မည္သို႔ အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါရမွတ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ျဖင့္ ျပည့္မွီျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ ရမွတ္မ်ားအား သူ/သူမ၏ ေက်ာင္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း

Dr. Jennifer McCormick

ႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရမွတ္ျဖင့္ မည္သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လူထု သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ အထူးစီမံခန္႔ခြဲသူ

အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ILEARN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
တစ္ဦးခ်င္းစီ ေက်ာင္းသား အစီရင္ခံခ်က္
ကြ်ႏ္ုပ္ေက်ာင္းသား စာေမးပြဲကို ဘယ္လိုေျဖဆိုခဲသလဲ။

အေျခခံ

စာေမးပြဲ- ILEARN အဂၤလိပ/္ ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ

ခုႏွစ္ - ေႏြဦး 2019

ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္ - အလံုးစံု စေကးရမွတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး သင့္ကေလးအား မည္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ

ရမွတ္တစ္ခုအား အသံုးျပဳျခင္းထက္ဆိုင္လွ်င္ စေကးတစ္ခု

အဆင့္၌ ေနရာခ်ထားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။

ေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားေသာ သင့္ကေလး၏ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္
ရမွတ္အား ကိုယ္စားျပဳသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္ - သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A.

စေကး ရမွတ္ - မွန္ကန္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖ်င္း

ကေလး၏ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းအား ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ သင့္ကေလးအတြက္ စာအုပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ILEARN အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5 စစ္ေဆးမႈအေပၚ အလံုးစံု ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေန - သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A. ၊ ေႏြဦး 2019
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Lexile® တိုင္းတာခ်က္

သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A.
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အစီရင္ခံမႈျပဳေသာ Lexile® တိုင္းတာခ်က္ (အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ သာလွ်င္) - သင့္

ေကာလိပ္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ
အသင့္ျပင္ဆင္မႈအေျခအေန ညႊန္ျပခ်က္
ဟုတ္သည္

အစီရင္ခံမႈျပဳေသာ Quantile® တိုင္းတာခ်က္ (သခ်ၤာဘာသာရပ္သာလွ်င္) - သင့္ကေလး၏ သခ်ၤာဘာသာ
ရပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ သင့္ကေလးအား သခ်ၤာဘာသာရပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ နားလည္
သေဘာေပါက္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ငွာ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။

သင့္ကေလး ႏွင့္ သူ/သူမ၏ ဆရာ
ျဖစ္သူတို႔ႏွင့္အတူ ဤရလဒ္မ်ားအား
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါရန္ သင့္အား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းအားေပးအပ္ပါ
သည္။ ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္း
ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္း
မ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ ေဒသခံေက်ာင္း
သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသို႔ ဆက္
သြယ္ပါ။
သင့္ကေလး၏ ဆရာျဖစ္သူႏွင့္အတူ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အရာမ်ား ► အားသာခ်က္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔
နည္း။
► ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဧရိယာမ်ားမွာ
မည္သည္တို႔နည္း။
► ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေထာက္
အကူျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသံုး
ျပဳႏိုင္မည္နည္း။
► ကြ်ႏ္ုပ္၏ကေလးအတြက္ မည္
သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ
ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား သင္
အၾကံျပဳေထာက္ခံလိုသနည္း။

သင့္ကေလး၏ ILEARN စေကးရမွတ္ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး သူ/သူမအား ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္
ေလးဆင့္မွ တစ္ခုတြင္ ေနရာခ်မည္ျဖစ္သည္ - ကြ်မ္းက်င္မႈေအာက္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈသို႔ ခ်ဥ္း
ကပ္တိုးတက္လာသည့္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ထက္ပိုေသာအဆင့္ ကြ်မ္း
က်င္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ထက္ပိုေသာအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္မႈအတြက္
လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနသည္။

ေကာလိပ္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္မႈအေျခအေန ညႊန္ျပခ်က္ - သင့္ကေလးသည္
ေကာလိပ္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္းရွိ၊မရွိ
ညႊန္ျပသည္။
ILEARN အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5 စစ္ေဆးမႈအေပၚ စေကးရမွတ္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေန - သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A. ၊ ေႏြဦး 2019

သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A.
ရမွတ္

အကယ္၍ စစ္ေဆးမႈအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရယူခဲ့လွ်င္ သင့္ကေလး၏ စစ္ေဆးမႈ ရမွတ္
သည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိႏိုင္ေပသည္။ သူ/သူမ၏ အသိပညာဗဟုသုတ ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
သည္ ကိန္းဂဏန္းအတိအက် တစ္ခုအေနႏွင့္သာမက ရမွတ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း
က်ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရာ႐ွိေပသည္။ ရမွတ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားခန္႔မွန္း
မႈတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
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ILEARN အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5 စစ္ေဆးမႈအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေန၊ အစီရင္ခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ -

အစီရင္ခံခ်က္
အမ်ိဳးအစား

အစီရင္ခံခ်က္ အမ်ိဳးအစား
ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အေတြးအေခၚ
ေထာက္ပံ့မႈ/စကားလံုးေ၀ါဟာရ

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္အထက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္အထက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္အထက္

ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

အဆင့္တြင္/

ႏွင့္ အေတြးအေခၚ/မီဒီယာ စာေပ
အဖြဲ႕အစည္း/ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ခ်က္မ်ားကို ဆိလ
ု ျုိ ခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

အနီးတြင္

ေအာက္

သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ အစဥ္နီးပါးဆိုသလို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ စာေပ သို႔မဟုတ္ ရသ၀တၳဳမဟုတ္ေသာ စာသားမ်ားျဖင့္
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏင
ု ိ ္သည္။ သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားအား
ေရးဆြ ဲရန္ တိက်မွန္ကန္စြာ ကိုးကားမႈျပဳႏင
ု ိ ္သည္၊ အဓိက အေတြးအေခၚဆိုလိုရင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာျပႏင
ု ိ ္သည္၊
ဇာတ္ေကာင္မ်ား/ျ ဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဇာတ္ကြက္အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွေၾကာင္
ိ
း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏင
ု ိ ္သည္၊
ထို႔ျပင္ ရႈပ္ေထြးေသာ စကားလံုးမ်ား ႏွင့္ စကားစုမ်ား၏ အဓိပၸါယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ႏင
ု ိ ္သည္။
သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အမ်ဳးိ မ်ဳးိ ေသာ မီဒီယာအတြင္းမွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား
ပံ့ပိုးရန္ အသံုးျပဳေသာ က်ဳးိ ေၾကာင္းခ်င့္ခန္
် ိ မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပႏင
ု ိ ္သည္၊ အမ်ဳးိ မ်ဳးိ ေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား ႏွင့္
၎တို႔သည္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ လႊမ္းမိုးမႈရွေၾကာင္
ိ
း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏင
ု ိ ္သည္၊ စာသား၏ အလံုးစံု
ဖြ ဲ႕စည္းမႈတစ္ခုအား ရွင္းလင္းေျပာျပႏင
ု ိ ္သည္၊ ထို႔ျပင္ အလားတူ ဇာတ္ေၾကာရိုးမ်ားအား ၎တို႔
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တူညီေသာ အမ်ဳးိ အစားအတြင္းမွ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ႏ ိႈင္းယွဥ္မႈျပဳႏင
ု ိ ္သည္။

သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ ဆြ ဲေဆာင္စည္းရံုႏင
ု ိ ္စြမ္းရွေသာ၊
ိ
သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ေသာ၊ ထို႔ျပင္
ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာႏင
ု ိ ္စြမ္းရွေသာ
ိ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးအသားပိုင္းအား ဖြ ဲ႕စည္း၊ အျပည့္အ၀
ေရးဆြ ဲစီမံရာတြင္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။ သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုအား မိတ္ဆက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ
အေတြးအေခၚမ်ားအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာ စကားလံုးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ
အျဖတ္အေတာက္အား အသံုးျပဳျခင္း အစရွသည္
ိ
တို႔တြင္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈအား လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ေပမည္။

ILEARN အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5 စစ္ေဆးမႈအတြင္း အေရးအသားအပိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေန၊ အေရးအသားပိုင္း တာ၀န္ေပးမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ သရုပ္ျပ၊ ေက်ာင္းသား A. ၊ ေႏြဦး 2019
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ILEARN အဂၤလိပ္/ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ဂရိတ္ 5 စစ္ေဆးမႈအေပၚ ပ်မ္းမွ် စေကးရမွတ္မ်ား - သရုပ္ျပ ေက်ာင္း 9991 ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္အုပ္စုမ်ား၊ ေႏြဦး 2019
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ြ း္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ အေျခအေနျပကုဒအ
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ိ လွ်င္ သင့က
္ ေ
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ကြ်မ္းက်င္အဆင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈသို႔ ခ်ဥ္း
ကပ္တိုးတက္လာသ
ည့္အဆင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈေအာက္အဆင့္

သက္ေသအေထာက္အထား/ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္မႈ
အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ခ်က္က်လက္က်ရွိေသာ တံုံျပန္ေျဖဆိုခ်က္

အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ခ်က္က်လက္က်ရွိေသာ တံု႔ျပ

အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေလာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံတစ္ခု ပါ၀င္ျပီး၊ ဤတြင္ ရွင္းလင္းေ

သည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳေသာ အေ

န္ေျဖဆိုခ်က္သည္ မွန္ကန္ေသာ စာေၾကာင္းဖြဲ႕စည္းမႈ၊

တြးအေခၚအား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္ေ

စာသား အျဖတ္အေတာက္၊ စာလံုးအၾကီး၊အေသး သံုးစြဲ

လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တိုးတက္ဖြံ႕ ျဖိဳးလာမႈ ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား

ဖာ္ျပမႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ထားျပီး၊ ဤတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ကိုး

မႈ၊ သဒၵါအသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ စာလံုးေပါင္း အစရွိသည္တို႔တြင္

အား အတည္ျပဳရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲ အကူးအေျပာင္းမ်ားတို႔

ကားထားသည့္ လံုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

လံုေလာက္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား ျပသ

ပါ၀င္သည္။ တံု႔ျပန္ေျဖဆိုခ်က္အတြင္းတြင္ လံုေလာက္ေသာ နိဒါန္းမိတ္ဆက္၊ နိ

အခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစိတ္ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ ဖတ္ရႈသူအတြက္ သင့္ေ

သည္။ (ပြိဳင့္အမွတ္ 2 မွတ္လွ်င္ 2 မွတ္ရရွိ)

ဂံုးအဆံုးသတ္ ႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုမႈရွိေသာ ခံစားခ်က္တို႔ ပါ၀င္သည္။ (ပြိဳင့္အမွတ္ 4 မွ

တာ္ေသာ ေယဘုယ် ဘာသာစကား သံုးႏႈန္းမႈ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔

တ္လွ်င္ 3 မွတ္ရရွိ)

ပါ၀င္ေပသည္။ (ပြိဳင့္အမွတ္ 4 မွတ္လွ်င္ 3 မွတ္ရရွိ)

သာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳေသာ အေတြးအေခၚ၊

အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ခ်က္က်လက္က်ေသာ တံု႔ျပန္ေျဖဆိုခ်က္အတြင္းတြင္

ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္

• သင့က
္ ေလး၏ ကြ်မ္းက်င္မအ
ႈ ဆင့ႏ
္ င
ွ ့္ ပတ္သက္ျပီး ပိမ
ု ုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြကင
္ ာွ
www.doe.in.gov/assessment/ilearn-families သိ႔ု သြားေရာက္ပါ

www.doe.in.gov/assessment/ilearn သို႔ သြားေရာက္ပါ

• ILEARN ၌ သင့္ ကေလး ေတြ႕ ရွခ
ိ သ
့ဲ ည္ႏင
ွ ့္ အလားတူ ေမးခြနး္ မ်ားအား ေလ့က်င့ရ
္ န္အတြကင
္ ာွ
www.doe.in.gov/assessment/ilearn-sample-items-and-scoring သိ႔ု သြားေရာက္ပါ

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက www.doe.in.gov/assessment/

Lexile® Measures တိုင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ေသာ
lexile-measures-indiana သို႔ သြားေရာက္ပါ

Indiana ပညာေရးဌာန

ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း၏အစီရင်ခံစာ

အကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုမူတွင် မည်မျွ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သလဲ?
စွမ်းဆောင်နိုင်မူ : ILEARN သခ်ၤာ 3 တန္း
တစ်နှစ်တာ : နွေဦး 2019

အမည် : DemoLast, DemoFirst
စမ်းသပ်မှုအပေါ်ယေဘုယျအားစွမ်းဆောင်ရည် - ILEARN သခ်ၤာ 3 တန္း စာမေးပွဲ - DemoLast, DemoFirst, နွေဦး 2019

အစီရင္ခံတင္ျပေသာ
အမည်

စကေးရမှတ်

STN

Quantile®

ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္

တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈအေျခ
အေန

DemoLast, DemoFirst

599999122

6316

ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် အောက်တွင်ရွိ

160Q

ေကာလိပ္ ႏွင့္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတ
ြက္ အသင့္ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ
ညႊန္ျပကိရိယာ
မဟုတ္

ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ ေဖာ္ျပခ်က္

စာမေးပွဲအပေါ် စကေးရမှတ်များနှင့် ဖြေဆို ILEARN သခ်ၤာ 3 တန္း စွမ်းဆောင်နိုင်မူ -DemoLast, DemoFirst, နွေဦး 2019
DemoLast, DemoFirst
ရမွတ်

ကြ်မ္းက်င္မႈေအာက္အဆင့္

6316

ကြ်မ္းက်င္မႈေအာက္အဆင့္တြင္ရွိေနေသာ Indiana

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိ အတန္းအဆင့္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္း မရွိေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေကာလိပ္ ႏွင့္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္

လိုအပ္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတ၊ သက္ေရာက္အသံုးခ်မႈ ႏွင့္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈ အစရွိသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားတို႔ကို ဖြံ႕
ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ငွာ သိသာထင္ရွားေသာ

ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ားတို႔ကို လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။
ILEARN သခ်ၤာ 3 တန္း စစ္ေဆးမႈ Demo inst 1 မွ ပ်မ္းမွ် စေကး ရမွတ္မ်ား - ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ အုပ္စုမ်ား၊ နွေဦး 2019

အမည်

ပ်မ္းမွ် စေကး ရမွတ္

Indiana

6437

Demo Corporation 1 (9999)

6268

Demo inst 1 (9999_9990)

6265

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား ႏွင့္ ရုပ္ပံုသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚရွိ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေနအား ညႊန္ျပသည္။ အမည္းေရာင္ မ်ဥ္းလိုင္းသည္ အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီရွိ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ ရမွတ္အား ညႊန္ျပသည္။
အစိမ္းေရာင္ ေထာင့္မွန္ကြက္သည္ အကယ္၍ သင့္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရယူပါက သူ သို႔မဟုတ္ သူမ ရရွိႏိုင္ေျခရွိသည့္ ရမွတ္မ်ား အတိုင္းအတာအား ျပသသည္။
စာမေးပွဲတွင် ILEARN သခ်ၤာ 3 တန္း ဖြေဆိုနိုင်မူ အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစား အခြေအနေ - DemoLast, DemoFirst, နွေဦး 2019

အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစား
အကၡရာသခ်ၤာဆိုင္ရာ

အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္

အစီရင္ခံမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေန

ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ ႏွင့္ ေဒတာ

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈ

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

ဂ်ီၾသေမၾတီ ႏွင့္ တိုင္းတာမႈ

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

ကိန္းဂဏန္း သိမွတ္ႏိုင္စြမ္း

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

အတိအကျ မသိရသေး

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ

