
ဤလုပ္ေဆာင္မွုစနစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ‘တကယ့္ဘဝ’ အတြက္ 
မည္သို ့ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း။ ‘တကယ့္ဘဝ’ တြင္ ျပန္ေျဖဆိုရျခင္းမ်ဳိးမ႐ိွပါ။  
နားလည္တတ္ကၽြမ္းမုွကုိ ေနာက္ဆုံးစစ္ေဆးခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း 
ႏွင့္ သင္ယူေနခ်ိန္၌ သူတုိ ့ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ ့ကုိ ခြျဲခားစြာေမွ်ာ္လင့္မွသာ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ 
ေပမည္။ ပညာကုိ တတ္ေျမာက္ရန္ သင္ယူေနသည့္ေက်ာင္းသားထံမွ ျမင့္မားသည့္အရည္ေသြးကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမ႐ိွသည့္အျပင္ အႏာၱရာယ္ပင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရမည့္ဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေနသည္ဟု ေျပာၿပီး 
စာမ်ားကုိ ျပန္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္ဆရာမ်ား ေမ့ေနၾကသည္မွာ ပညာ႐ွင္လူႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္ 
တုိးတက္ေနျခင္းသည္ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ျပည္လည္ေျဖဆုိျခင္းႏွင္ ့ထပ္ခါထပ္ခါျပန္လည္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္ကုိပင္ျဖစ္သည္။ ခြစဲိတ္ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
သက္႐ွိလူနာမ်ားကုိ ခြစဲိတ္ကုသမုွမ်ား မလုပ္ကုိင္ရမည္ လူေသအေလာင္းမ်ားကုိ စမ္းသပ္ခြစဲိတ္ 
ခဲ့ၾကရသည္။ ဗိသုကာမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္ မကုိက္ညီမခ်င္း 
အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ပုံစံကုိ ျပန္လည္ေရးဆြရဲသည္။ ေလယာဥ္မူွးမ်ားသည္ တကယ့္ခရီး 
သည္မ်ားႏွင့္ေလယာဥ္ကုိ ေမာင္းႏွင္းမုွမျပဳမီ တစ္ဦးတည္းေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ တကယ့္ေလယာဥ္ 
က့ဲသို ့ေမာင္းႏွင္လုိ ့ရသည့္ စက္ကိရိယာတုိ ့တြင ္ေလယာဥ္ အတက္အဆင္းအတြက ္
အႀကိမ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။ ေ႐ွ ့ေနမ်ားသည္ တကယ့္အမွုမ်ားကုိ တရားစြဆဲို 
ကုိင္တြယ္ျခင္းမျပဳမီ စကားရည္လုပြမဲ်ားကုိ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျငင္းခံုမုွစကားမ်ားအား 
ေလ့လာျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ဆရာမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို 
အႀကိမ္မ်ားစြာသင္ၾကားေပးရာတြင္ မည္သည့္အရာက ထိေရာက္မွု႐ွိသည္၊ မ႐ွိသည္ကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိ၍အေတြ ့အႀကံဳရလာၿပီး ထိေရာက္စြာသင္ၾကားလာႏုိင္သည္။ 

LSAT. MCAT. Praxis. SAT. Bar စာေမးပြ။ဲ CPA စာေမးပြ။ဲ ကားလုိင္စင္ စာေမးပြ။ဲ 
ေလယာဥ္မွူးလုိင္စင္ စာေမးပြ။ဲ ကားျပင္လက္မွတ္အတြက ္စာေမးပြ။ဲ လူႀကီးအဆင့္၊ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ဘဝ၏တာဝန္မ်ားကုိ ထပ္ဟပ္ျပလ်က္႐ွိေသာ ဤစာေမးပြမဲ်ားကုိ 
တစ္ေန ့တြင ္ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းသားမ်ား ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မည္။ အမ်ားစုေသာ 
ဤစာေမးပြတုိဲ ့သည္ အလြန္ေရးႀကီးပါသည္။ လူတစ္ဦး၏နားလည္တတ္ကၽြမ္းမွုကုိ 
တိက်စြာစစ္ေဆးရသည့္ ဤစာေမးပြမဲ်ားေပၚတြင္ လူ ့အသက္မ်ား မူတည္ေနသည္။ 
ဤစာေမးပဲြအားလုံးတုိ ့ကုိ အမွတ္ျပည့္ရရန္အတြက္ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္လည္ေျဖဆုိခြင့္႐ွိပါသည္။ 

 

အဆင့္ႏွင့္ အမွတ္ေပးျခင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးလာသည္မွာ ၾကာျမင့္ပါၿပီ။ 
အျဖစ္အနာအဆာမ႐ိွဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ျပင္ဆင္ခ်င္ရသနည္း။ 
႐ိုးရာအဆင့္ရမွတ္ေပးနည္းစနစ္ကုိ ေထာက္ခံသည့္ သက္ေသသာဓက အနည္းငယ္သာ 
႐ွိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ ့၏႐ိုးရာအဆင့္ရမွတ္ေပးနည္းစနစ္သည္ 
အျဖစ္အနာအဆာ႐ိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္႐ွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား႐ွိပါသည္။ 

 

ဤအမွတ္ေပးစနစ္ကို အိုင္အိုဝါျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ေပါင္း မည္မွ်တြင္ 
က်င့္သုံးလ်က္႐ွိသနည္း။ 
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ 
အတြင္း႐ိွ ခ႐ုိင္ေပါင္း ၅၅ ခုေက်ာ္တုိ ့တြင ္ဤစနစ္ကုိ စတင္၍ေလ့လာလ်က္႐ိွသည္။ 
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ဒ ီေမာရ ိစ ္  လူထုစာသင္ေက်ာင ္ း  

  

အညႊန္းစံႏုွန္း 
အမွတ္ေပးစနစ္ 

 
 

ေမးခြန္းမ်ားႏွင္ ့အေျဖမ်ား 

 
 
 
 
 
 

Standards Reference Grading Brochure in Burmese 

 

 
 

ခ႐ုိင္တစ္ခုလုံးတြင္ အုပ္စုမ်ားဖြ ဲ့၍ 
စူစမ္းေလ့လာမုွျပဳျခင္း  

 

အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစိတ္တပုိင္း 
သြတ္သြင္းျခင္း (အလယ္တန္းေက်ာင္းတုိင္းမွ 
ေခါင္းေဆာင္ဆရာမ ၅ ဦးစီျဖင့္) 

 

အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင ္အျပည့္အဝ 
သြတ္သြင္းျခင္း၊ ၉ တန္း ဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း 

 

အက္စ္အာဂ်ီ စနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
အတူ အထက္တန္းသုိ ့လုိက္ပါသြားမည္၊  
၂၀၁၅-၁၆ တြင ္၄-၅ တန္းကို ေလ့လာမွုျပဳမည္ 
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အညႊန္းစံႏုွန္းအမွတ္ေပးစနစ္ (အက္စ္အာဂ်ီ) (Standards-Referenced Grading 
(SRG)) ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? 
ပညာေရးေလာကတြင္ အညႊန္းစံႏုွန္းဆုိသည္မွာ သင္ယူမုွစံႏုွန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ သင္ၾကားမုွ 
ကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးအဆင့္တဆင့္တြင္ သိသင့္သည့္ 
အရာႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရမည့္အရာတုိ ့ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
အညႊန္းစံႏွုန္း ဆုိသည္မွာ သင္ယူမွုစံႏွုန္းကုိ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္အရာကုိ သင္ 
ၾကားရမည္၊ မည္သည့္အရာကုိ စာေမးပြစဲစ္ရမည္ဟု ပ့ဲထိန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 

အက္စ္အာဂ်ီ၏ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း။ 
မိဘ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာတို  ့အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမွုႏွင့္ 
ထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား - မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြရဲမွတ္မ်ား 
သို ့မဟုတ္ အိမ္စာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ေနာက္တဆင့္အေနႏွင့္ မည့္သည့္အရာလုပ္ေဆာင္ 
ရမည္နည္းဟု ေတြးေတာေနရမည့္အစား စာေမးပြဲရမွတ္စာအုပ္ထဲတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္သည့္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တို ့ကို ေလ့လာၾကည့္႐ုွႏိုငမ္ည္။ ဆရာမ်ား 
သည္လည္း မည့္သည့္စံႏွုန္းကို ျပန္လည္သင္ၾကားရမည္ကို သိပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသား 
မ်ားလည္း မည္သည့္စံႏုွန္းကို ထပ္၍ေလ့လာဖုိ ့ႏွင္ ့ေလ့က်င့္ဖို ့လိုသည္ကို သိပါလိမ့္မည္။ 

 

ဒီအမ္ပီအက္စ္က မည္သို ့ဦးစီးလမ္းညႊန္လုပ္ေဆာင္သနည္း။ 
ဆရာမ်ား၊ သင႐ုိ္းညႊန္းတမ္းႀကီးၾကပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ဦးစီးမွူးမ်ားႏွင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားတို ့ျဖင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ ့စီးထားသည့္ လူ ၂၅ ဦး အဖြ ဲ့သည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ က်င့္သံုးလ်က္႐ိွေသာ 
အက္စ္အာဂ်ီက်င့္စဥ္တို ့ကို သံုးသပ္ေလ့လာကာ အေျခခံဖြဲ ့စည္းမွုေဘာင္အျဖစ္ 
ခ႐ုိင္တစ္ခုလံုးတြင္ သြတ္သြင္းႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္မုွက်င့္စဥ္ ၆ ခ်က္တို ့ကို ျပဳစုရပါမည္၊ 
၁၊ အမွတ္ကုိ ၄ ဆင့္ခဲြ၍ ခ်င့္ခ်ိနအ္မွတ္ေပးနည္းစနစ္အား တစုိက္မတ္မတ္အသုံးျပဳမည္။ 
၂၊ အမွတ္ ၄ ဆင့္ ခ်င့္ခ်ိန္အမွတ္ေပးနည္းစနစ္မွတဆင့္ ရ႐ွိလာသည့္  ဘာသာရပ္မ်ားမွ 

ရ႐ိွေသာ ေအာင္ျမင္မွုႏွင့္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ စံႏုွန္းမ်ားေပၚတြင ္အေျခခံ၍ 
စာလုံးျဖင့္ အဆင့္ေပးျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၏ပါဝင္မုွ၊ စာမ်ားကုိ 

ၿပီးေအာင္လုပ္ေဆာင္မွုႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ႏုိင္မွုမ်ားတို ့အား 
‘ဒီအမ္ပီအက္စ္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အရည္အေသြးက်င့္စဥ္’ ကုိ 
အသုံးျပဳ၍ သီးျခားမွတ္တမ္းတင္သြားပါမည္။ 

၃၊ ရမွတ္မ်ားသည္ သက္ေသသာဓကမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ 
၄၊ စံႏုွန္းႏွင့္ သင္ယူရသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တုိ ့ေပၚမူတည္၍ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ 

စုစည္းတြက္ခ်က္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္အမွတ္ေပးနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုအတြက္ 
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အားလုံးမွရ႐ိွေသာ ခ်င့္ခ်ိန္စနစ္မွ ရမွတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ၍ 
စာလုံးျဖင့္ေဖာ္ျပသည့္ အဆင့္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ 

၅၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တတ္ကၽြမ္းပိုင္ႏုိင္မုွကိုျပသရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရပါမည္။ 
၆၊ ခၽြင္းခ်က္႐ိွေသာ သင္ယူေနသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အဆင္ေျပမုွ႐ိွေအာင္ျပဳျပင္မုွမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ 
 

ဤစနစ္တြင္ စာေမးပြမဲ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ကြာျခားခ်က္မ်ား႐ိွမည္နည္း။ 
႐ိုးရာအဆင့္ရမွတ္ေပးျခင္းစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စာေမးပြစဲစ္ေဆးျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ 
ေအာင္လက္မွတ္တြင ္အမွတ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့႐ိွသည္။ 
အက္စ္အာဂ်ီ စနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အနာဂတ္၌ မည္သည့္သင္ယူမွုအခြင့္အေရးမ်ား 
႐ွိႏုိင္မည္နည္း ဆုိသည္ကုိ သိ႐ိွႏိုင္ရန္အတြက္ရည္႐ြယ္၍ စာေမးပြမဲ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။ 

 

အဆင့္ရမွတ္စာအုပ္တြင္ အခ်ဳိ ့ေသာစံႏုွန္းမ်ားက ပုိ၍ အေရးပါသေလာ။ 
မဟုတ္ပါ၊ စံႏုွန္းအားလုံးသည္ ညီမွ်စြာပင္ အေရးပါပါသည္။ 

 

အဆင့္ရမွတ္စာအုပ္ထဲမွ အမွတ္မ်ားအျပင္ အျခားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
မည္သုိ ့ေပးႏိုင္မည္နည္း။ 
ခ်င့္ခ်ိန္အမွတ္ေပးစနစ္မွ အဆင့္ ၁-၄ အမွတ္တစ္ခုစီသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္႐ိွေၾကာင္း 
ဆရာႏွင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္၌ အႀကံျပဳခ်က္ကို 
ေပးႏိုင္မည္။ ဥပမာ၊ “သင ္အမွတ္ ၂ မွတ္ရသည္မွာ အဖြင့္နိဒါန္းေဖာ္ျပခ်က္ကို 
လံုေလာက္စြာေဖာ္ျပႏုိင္၍ျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၃ မွတ္ရရန္ သင့္အဖြင့္နိဒါန္းေဖာ္ျပခ်က္ကို 
သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးသက္ေသျပဖုိ ့လိုအပသ္ည္။” 
 

အမွတ္မ်ားကို အဆင့္အျဖင့္ မည္သို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေျပာင္းလဲသနည္း။ 
သင္ယူရသည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ရ႐ိွေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားကုိ 
ဆရာမ်ားက စုစည္းပါသည္။ သင္တန္းကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ ဆရာမ်ားက သက္ေသသာဓက 
မ်ားကုိ ဆန္းစစ္၍ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ ေနာက္ဆုံးရမွတ္မ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ 
ေပးအပ္ပါသည္။ ထုိ ့ေနာက္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ ေနာက္ဆုံးရမွတ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယား 
တြင္ပါသည့္အတုိင္း ပ်မ္းမွ်ျခင္းတြက္ခ်က္၍ ေအာင္စာရင္းအဆင့္အျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပေပးပါသည္၊ 

ဤစနစ္က ဂ်ီပီေအ (GPAs) အမွတ္မ်ားအေပၚ မည္သည့္အက်ဳိး သက္ေရာက္မွု ႐ွိမည္နည္း။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ၾကားရာ၌ ဆက္လက္ “တုိးတက္ေနမုွ” ႐ိွမ႐ွိဆုိသည္ကိ ုအမွတ္ ၁-၄ 
အျဖစ္ ရမွတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသြာပါမည္။ သင္တန္းကာလ (semester) တစ္ခုၿပီးဆုံးခ်ိန္တုိင္း 
ရမွတ္မ်ားအားလုံးကုိေပါင္း၍ ရမွတ္အဆင့္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ဂ်ီပီေအအမွတ္မ်ားကုိလည္း ယခင္ကတြက္ခ်က္ခ့ဲသက့ဲသုိ ့ပင္ တြက္ခ်က္သြားမည္။ 
ေကာလိပ္ဘာသာရပ္အတြက္ ရမွတ္မ်ားသည္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္မည္။ 

 

အညႊန္းစံႏုွန္းအမွတ္ေပးစနစ္ အက္စ္အာဂ်ီ (SRG) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလိပ္မ်ားက 
မည္သို ့ယူဆၾကသနည္း။ 
ေကာလိပ္မ်ားသည္ ရမွတ္အဆင့္မ်ားေပးရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမွုႏွင့္ 
နားလည္မွုမ်ားကို တိက်စြာေဖာ္ျပေစလိုသည္။ ရမွတ္အဆင့္မ်ားသည္ အိုင္အိုဝါစာေမးပြႀဲကီး 
သို ့မဟုတ္ ေအစီတီ (ACT) ကဲ့သို ့ေသာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ 
ရမွတ္မ်ားသည္လည္း ဆက္စပ္မွု႐ိွေနသင့္သည္။ 

 

အက္စ္အာဂ်ီ မ်ားကို ေကာလိပ္သို ့ေျပာင္းလြေဲပးရာ၌ လက္ခံမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အခက္အခဲ႐ွိသေလာ။ 
မ႐ိွပါ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရမွတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ဂ်ီပီေအကုိပဲ ဆက္လက္ရ႐ိွပါမည္။   

 

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အက္စ္အာဂ်ီက 
မည္သုိ ့အကူအညီျဖစ္ေစမည္နည္း။ 
စာသင္သားတစ္ဦးအျဖစ္ မိမိ၏အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ 
ဘာသာရပ္တစ္ခု၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္  ကုိယ့္ဘာသာက်ဳိးစားျခင္း၊ 
စာေလ့လာမွုအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္၏စံႏွုန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္ႏိုင္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း စေသာ ဤနည္းစနစ္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အားလံုးသည္ ေက်ာင္းသားကို ေကာလိပ္ေရာက္သည့္အခါ အကူအညီျဖစ္ေစပါမည္။ 

 

ဤကဲ့သုိ ့ေသာ က်ယ္ျပန္ ့သည့္ A အဆင့္အခ်က္အလက္မ်ားက ရမွတ္အဆင့္ကုိ ေဖာင္းပြမွု 
ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ေလာ။ 
ယင္းႏွင့္ဆန္ ့က်င္ဘက္ကုိသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ A အဆင့္ရရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ 
ဘာသာရပ္တစ္ခု၏ အဓိကအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ အတန္းအဆင့္ႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္ေၾကာင္းျပသ 
ရမည္။ ပညာေရးႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မုွမ်ားအတြက္ အပုိအမွတ္မ်ား မေပးေတာ့သည့္အတြက္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ရမွတ္အဆင့္ကုိ ျမွင့္တင္္ရန္ စာမ်ားကုိ က်ဳိးစားလုပ္ကုိင္ေနေၾကာင့္ ျပသရမည္။  

 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မွု၊ က်ဳိးစားမုွႏွင့္ အိမ္စာမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ 
ဆုမခ်သင့္သေလာ။  
ဤအရာမ်ား အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္ကန္ပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ ့အတြက္ အမွတ္မ်ား မေပး 
သင့္ေပ။ ယင္းတုိ ့သည္ အမူအက်င့္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး သင္ယူမုွ၏အဓိကအခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဤအရာ 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားတြင္တာဝန္႐ိွၿပီး ဤအရာမ်ားႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တုိးတက္မုွမ်ားအတြက္ ဒီအမ္ပီအက္စ္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာအရည္အေသြး 
က်င့္စဥ္ (DMPS Citizenship and Employability Skills Rubric) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါမည္။ 

 

အိမ္စာကို သက္ေသသာဓကအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင့္ မထည့္သြင္းသနည္း။ 
ေက်ာင္းသားမွ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသည့္အရာမ်ားကုိသာ သက္ေသသာဓကအျဖစ္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ထည့္သြင္းလုိသည္။ 

 
လူႀကီးျဖစ္လာလွ်င္ ဘာျဖစ္ခ်င္သနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေက်ာင္းသား 
တုိင္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရာတြင္ ပညာေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည္။ 

 

သုိ ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပန္းတုိင္ႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားရ႐ိွေအာင္ 
ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာမ်ားက အေကာင္းဆုံး မည္သုိ ့လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။ 

တစ္နည္းမွာ စာသင္ခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသား၏တုိးတက္မုွကို ၾကည့္႐ွုစစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို ့ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္အတြင္း ပညာေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
သုိ ့ေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲသည့္အရာတစ္ခု႐ွိပါသည္။ ေအာင္လက္မွတ္တြင ္A, B, 
C, D သို ့မဟုတ္ F အျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ယူေလ့လာမုွမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏ပန္းတုိင္ႏွင့္ 
အိပ္မက္တုိ ့ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့အတြက္ လမ္းမွန္အတုိင္း ဦးတည္ေနမွု 
႐ွိမ႐ွိဆုိသည္ကိ ုေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား သိ႐ွိေအာင္ကူညီရန္ 
အညႊန္းစံႏွုန္းအမွတ္ေပးစနစ္ဟုေခၚေသာ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ အမွတ္ေပးစနစ္အသစ္ 
တစ္ခုကို ဒီေမာရိစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္းက ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

A (ဂုဏ္ျပဳသည္) ၃.၅၀ - ၄.၀၀ 

A ၃.၀၀ - ၃.၄၉ 

B ၂.၅၀ - ၂.၉၉ 

C ၂.၀၀ - ၂.၄၉ 

D ၁.၅၀ - ၁.၉၉ 

F ၀.၀၀ - ၁.၄၉ 
 


