SAGE A ကဲျဖတ္ စာေမးပြဲ မ်ား သည္ မွ်တမႈ ႏွင့္ တိက်မႈ ၊ ယူထ
ယU္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈ မ်ား ကို ထင္ဟပ္ေစ ျခင္း ႏွင့္
ယူထ ျပည္နယ္ ၏ A ေျခခံ သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ား ကို တိက်မႈ
ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။
SAGE A ကဲျဖတ္ စာေမးပြဲ မ်ားသည္ ယူထ ျပည္နယ္ ၏ A တုမရွိ ေသာ
ပညာေရး A စU္A လာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၎ တို ့သည္ တိက် ၿပီး

မွာ ဘာလဲ ။

ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးတက္ မႈ ႏွင့္

ေက်ာင္သား သည္ Aခ်ိန္ တိုင္း တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ကို

A ေကာင္းဆံး ျဖစ္ျခင္း

ေျဖဆိုရာ တြင္ ၊ သူ သို ့ မဟုတ္ သူမ ၏ တံု ့ ျပန္မႈ သည္
ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္း တစ္ခု တြင္ ေက်ာင္းသား ေျဖႏိုင္ေစရန္
Aတြက္ ကူညီ ဆံုးျဖတ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲ ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစU္ A ပါA ၀င္ ယူထ ေက်ာင္းသား

စာေမးပြဲ ၏ ခက္ခဲ မႈ ဆိုင္ရာသည္ ေက်ာင္းသား

မ်ား တိုးတက္မႈ A တြက္ သီးသီးသန္ ့သန္ ့စီစU္ ေဆာင္ရြက္ ေပး မႈ

တစ္Uီးခ်င္းစီ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ကို ကိုက္ညီ ေAာင္ ခ်ိန္ ညိႈေပး

ျဖစ္သည္။ ဤ လုပ္ငန္းစU္ တြင္ ယူထျပည္နယ္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ရံုး

ျခင္း ၊ ေက်ာင္းသား တစ္Uီးျခင္း သည္ မည္သည့္ Aရာကို

(USOE) ၏ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သံုးသပ္မႈ ႏွင့္ ယူထ ေက်ာင္း ဆရာ ၊ ဆရာမ
မ်ား ၏ တိုးတက္ ျမွင့္တင္မႈ ဆိုင္ရာ A လုပ္ ရံု ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ား ၊ စာေမးပြဲ
ျမွင့္တင္မႈ ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ၊ ယူထ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ
A တုိင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ယူထ မိဘမ်ား ၏ မိဘမ်ား စာေမးပြဲ
သံုးသပ္မႈ ေကာ္မတီ တို ့ ပါ၀င္သည္။

SAGE
SAGE ဆိုသည္ မွာ

လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေစသည့္ ကြန္ပ်ဳတာ စာေမးပြဲဆိုသည္

ယူထ မိသားစုမ်ား A တြက္ SAGE
A ကဲျဖတ္ စာေမးပြဲ စနစ္ A တြက္
သတင္း A ခ်က္ A လက္

သိသည္ ႏွင့္ လုပ္ႏုိင္သည္ ကို Aေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ ညိႈေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။
SAGE A ကဲျဖတ္ စာေမးပြဲ မ်ား ၏ ေမးခြန္းမ်ား သည္ ယူထ
မိဘမ်ား က သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ လ တြင္ ၊ မိဘမ်ား သံုးသပ္ ျခင္း
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ကို ယူထ ေက်ာင္းသား မိဘ ၁၅ Uီး ျဖင့္
ယူထ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ Uကၠဌ ၊ ယူထ ေA ာက္
လႊတ္ေတာ္ Uကၠဌ ၊ ယူထ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ဘုတ္ A ဖြဲ ့
Uကၠဌ တို ့ ျဖင့္ A တည္ ျပဳ ဖြဲ ့ စည္း ကာ ၊ SAGE ေမးခြန္းမ်ား
ကို ငါး ရက္ တုိင္ သံုးသပ္မႈ ၊ ေကာ္မတီ ၏ A ဖြဲ ့ ၀င္ တိုင္း
က လုပ္ငန္းစU္ မ်ား ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ၏ ေယဘုယ်
A ေၾကာင္း A ရာ ကို A ျပဳ သေဘာ ေဆာင္ သည့္ မွတ္ ခ်က္
ျပဳ ျခင္း
တို ့ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ား ေကာ္မတီ သည္ ႏွစ္ကုန္ တိုင္း တြင္
ေတြ ့ဆံု ၿပီး ေမးခြန္းသစ္မ်ား ကို သံုးသပ္ ျခင္း ႏွင့္A တူ
ယခင္ႏွစ္ မ်ား က မည္သည္ ေမးခြန္းမ်ား ကို မဆို ျပန္လွန္
စစ္ေဆးျခင္း တို ့ ျဖစ္သည္။ ခန္ ့A ပ္ထား သည့္ A ခ်ိန္
ကာလ ကုန္ဆံုး သြား ေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္ သြား သည့္

သင္္ ႀကိဳက္ ႏွစ္ သက္မႈ ရွိလွ်င္
■ သင္တန္းစာေမးပြဲ ကို တက္ေရာက္လိုမႈ
■နမူနာ ပံုစံ ေမးခြန္းမ်ား ၊ သို ့ မဟုတ္
■လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ မႈ ရွိသည့္ စာေမးပြဲ မ်ား ကို
ေလ့လာ လိုလွ်င္
ဤ ၀ဘ္ဆိုတ္ ကိုသြားပါ www.sageportal.org.

ေနရာ မ်ား A တြက္ A ဖြဲ ့ ၀င္ သစ္မ်ား ကို ႏွစ္စU္
ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳသည္။ ေကာ္မတီ တြင္ ပါ၀င္ လို သည့္
မိဘမ်ား သည္ ယူထ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ Uကၠဌ ၊ ယူထ
ေA ာက္ လႊတ္ေတာ္ Uကၠဌ ၊ ယူထ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ဘုတ္
A ဖြဲ ့ Uကၠဌ တို ့ ကို ဆက္သြယ္ ရ မည္ ျဖစ္သည္။
သတင္း A ခ်က္ A လက္ မ်ား ကို ပိုမို သိရွိ လို ပါက
…SAGE ၀ဘ္ဆိုတ္ ကို သြားေရာက္ၾကည့္ ရႈပါ။
www.sageportal.org.

SAGE သည္ ယူထ စစ္ေဆးမႈ ဆိုင္ရာ A ကဲျဖတ္မႈ
ျဖစ္သည္။
ယူထ က ပိုင္ဆိုင္ ၿပီး ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ A ကဲျဖတ္ မႈ ကို
ယူထ ျပည္သူမ်ား က ယူထ A တြက္ ျဖစ္သည္။

SAGE ၏ ပံုမွန္ A ကဲျဖတ္မႈ သည္ ေက်ာင္းသား ၏ သင္ၾကားမႈ

ကို A တို ခ်ံဳး ေခၚေ၀ၚ မႈ ျပဳ ျခင္း ျဖစ္သည္။
SAGE သည္ A ကဲျဖတ္ျခင္း စနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသား ၏ တစ္ႏွစ္
တာ A တြင္း ေA ာင္ျမင္ မႈ ႏွင့္ တိုးတက္ မႈ မ်ား A တြက္ တိုင္းတာရန္

A တြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာ သည့္ လႈပ္ရွား မႈမ်ား ကို
ကူညီသည္။

ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထက္ ပိုမို မႈ
မ်ား ပါ၀င္သည္။
ေက်ာင္းသား မ်ား သည္ ဂရဖ္ မ်ား ကို ဖန္တီးျခင္း ၊ သိပၸံ သရုပ္ သ႑န္

ရည္ရြယ္ ထားျခင္း

ပံုစံ တစ္က် ျဖစ္သည့္ SAGE သည္ ေက်ာင္း သားမ်ား ၏ ၎

ျဖစ္သည္။ SAGE စာေမးပြဲ မ်ား သည္ ယူထ ျပဌာန္းစာA ုပ္ A ဆင့္၊

တို ့ A တန္း A ဆင့္ ႏွင့္ ဘာသာရပ္ A ရ ယူထ

ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညန
ြ ္း A ဆင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္ တို ့ တြင္ A ေျခခံ

ႏုိင္ျခင္း ၊ ထို ေမးခြန္း ပံုစံ သည္ ျမင့္မား လွသည့္ A စီA စU္ က် စြာ

A ေျခခံသင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ကို ေလ့လာရာ တြင္ ကူညီမႈ

စU္းစား မႈ စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။ နမူနာ ၾကည့္ရႈ ရန္ A တြက္ ေမးခြန္း ပံုစံ

ျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ သင္းၾကား မႈ ဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္

ကို ၊ သင္ ရယူ ႏိုင္သည္။ သတင္တန္းေမးခြန္းလႊာ ကို

မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္ မႈ လုပ္ငန္းစU္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆရာ

www.sageportal.org/training-tests.

ၿပီး ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားသူမ်ား ကို ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ၏ ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ ရန္ ျမွင့္ တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ SAGE စနစ္ တြင္
ေA ာက္ ေဖာ္ ျပ ပါ တို ့ ပါ၀င္သည္။
■ ႏွစ္ကုန္ A က်U္းခ်ဳပ္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈ သည္ ေက်ာင္း ႏွင့္
ေက်ာင္းခရိုင္ က မည္သို ့ လုပ္ေဆာင္ မႈ ရွိ သည္ ကို A ကဲျဖတ္သည္။
ယခု စာေပး ပြဲ သည္ ေက်ာင္းခရိုင္ က ယခင္ ႏွစ္ မ်ား ၏ ႏွစ္ကုန္ တြင္ ျပဳ
လုပ္ ခဲ့သည့္ CRT စာေမးပြဲ မ်ား ကို A စားထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။
■ ေဆာင္းUီး ရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ တို ့ တြင္ ၾကားျဖတ္ ျပဳ လုပ္ သည့္
စာေမးပြဲ သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ တိုးတက္ မႈ ကို စစ္ေဆးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို စစ္ေဆး မႈ မ်ား ကို ေက်ာင္း ႏွင့္ ေက်ာင္း ခရိုင္ က စီစU္
ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူတို ့ ကို တိုးတက္ မႈ ရွိ ရန္ A တြက္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္သည္။
■ ပံုစံ တစ္က် ျဖစ္သည့္ A ကဲျဖတ္ျခင္း ကို A င္တာနက္ တြင္ ရရွိ ႏိုင္ ၿပီး
ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ မိသားစု ႏွင့္ သင္ၾကားသူမ်ား ပါA သုံးျပဳ ႏိုင္ရန္
စီစU္ထား ၿပီး သင္ေထာင္ကူ လုပ္ငန္းစU္ မ်ားျဖင့္ ညြန္ၾကား ျပသမႈ

က ျပဳလုပ္သည့္ ပို ့ ခ်မႈ မ်ား A တြက္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ား သည္ SAGE ကို မည္သည့္
A ခ်ိန္ (ေန ့ႏွင့္ ည မဆို) တြင္ မဆို A င္တာ နက္ ျဖင့္
ဆက္သြယ္ ထား သည့္ ကြန္ပ်ဳတာျဖင့္ သို ့ တက္ဘလက္
စသည္တို ့ ကုိ သံုးစြဲ ၿ့ပီး ေက်ာင္းသား ၏ A ိုင္ဒီ ႏွင့္ လ်ိဳ ့ ၀ွက္
နံပါတ္ တို ့ ကို ရိုက္သြင္း ၿပီး ရယူ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ စီစU္
ထားသည္။
A င္တာနက္ စစ္ေဆးမႈ ဆိုင္ရာ စနစ္ ကို ေက်ာင္းသားမ်ား က
လြယ္ကူစာြ A သံုးျပဳ ႏိုင္ ၿပီ ။
■ေက်ာင္းသား မ်ား ကြန္ပ်ဳတာ သို ့ မဟုတ္ တက္ဘလက္ မ်ား ျဖင့္
SAGE A ကဲျဖတ္ မႈ ကို A သံုးျပဳ ႏိုင္သည္။

မ်ား ပါ၀င္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ SAGE A ကဲ ျဖတ္ မႈ ကို ယခုႏွစ္ တြင္ စတင္မည္

■ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ွSAGE ၀ဘ္ဆိုတ္ မွ

ျဖစ္သည္။

(www.sageportal.org) တစ္ဆင့္ သင္တန္း စာေမးပြဲ မ်ား ကို ရရွိ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏြUီး ရာသီ စတင္ခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြဲ

ႏုိင္ ရာ တြင္ ၊ A ြန္လိုင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျဖစ္သည့္ ေA ာက္ ေဖာ္ျပ

တစ္ခု စီကို A တန္း ႏွင့္ ရမွတ္ A ဆင့္ လိုA ပ္မႈ တို ့ A တြက္

ပါတို ့ ကို ႀကိဳးစား စမ္းသပ္ ႏိုင္သည္။

ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ ၿပီး ေA ာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ ျပထားသည့္ ဇယား ကြက္ တြင္
မည္သည့္ A ကဲျဖတ္မႈ သည္ A ဆင္သင့္ ျဖစ္သည္ ကို ၾကည့္ ရႈ ႏိုင္သည္။
SAGE Assessments

ဘာသာရပ္

A တန္း /သင္ခန္းစာ

ဘာသာစ
ကား
A ႏုပညm
သခ်ၤာ

၃–၁၁ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ဘာသာစကား၊ ႏွင့္

ေျဖဆို ႏိုင္ျခင္း

A လယ္တန္း သခ်ၤာ ၁၊၂၊၃

A ြန္လိုင္း A စီရခံစာ စနစ္ (ORS) မွ ရရွိ ႏုိင္ရာ ထိုစနစ္ ကို SAGE

ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္

ဓာတုေဗဒ
ရူပေဗဒ

A င္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ www.sageportal.org. တြင္ ၀င္ေရာက္
ၿပီး ေနာက္ မိသားစုမ်ား သည္ ေက်ာင္းသား ၏ ရမွတ္ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္
မႈ A ဆင့္ မ်ား A ား ဘာသာရပ္ တစ္ခု ခ်င္း စီတိုင္း ၏ စာေမးပြဲ မ်ား
A တြက္ ၾကည့္ ရႈ ႏုိင္သည္။

စီစU္ထားသည္။
ကြန္ပ်ဳတာ က သင္တန္း ေမးခြန္းလႊာ ကို ဖတ္ၾကား မႈ ျပဳ ျခင္း

ကမာၻေျမ သိပၸံ

ရာသီUတု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ A စ တြင္ SAGE A ကဲျဖတ္မႈ ရလဒ္ မ်ား ကို
ခ်က္ျခင္း ပင္ ရယူႏိုင္သည္။ မိသားစုမ်ား သည္ ထိုရလဒ္ မ်ား ကို

■ စာလံုးမ်ား ကို ေျပာဆိုျခင္း A ျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ျခင္း သည္

ဇီ၀ ေဗဒ

မိသားစူမ်ား သည္ ေႏြUီးရာသီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၏ စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ား
ကို ရြက္ေၾကြ ရာသီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ရရွိ ႏိုင္သည္။ ရြက္ေၾကြ

□ ေမးခြန္းမ်ား ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရန္ A တြက္ မွတ္ သား

သင္တန္း ေမးခြန္းလႊာ တြင္ ေလ့က်င့္ ေျဖၾကား ႏုိင္ရန္

၃–၈သခ်ၤာ

ႏိုင္သည္။

□ ေနာက္ခံ A ေရာင္ ကို ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ျခင္း

■ ကြျဲ ပား ေသာ A ျခား ေမးခြန္းမ်ား ကို ေက်ာင္းသားမ်ား သည္

၄–၈ သိပၸံ
သိပၸံ

□ ဖတ္ရႈျခင္း ဆိုင္ရာ စာပိုဒ္မ်ား ကို ထင္သာမႈ ရွိ ေစျခင္း

□ စာလံုးမ်ား ကို ေျပာဆိုျခင္း A ျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ျခင္း

နားေထာင္ျခင္း

ယူထ မိသားစုမ်ား သည္ ခ်က္ျခင္း A ြန္လိုင္ A စီရင္ခံ မႈ ကို ၾကည့္ရႈ

□ စာသားမ်ား ႏွင့္ ပံုမ်ား ကို A ႀကီးခ်ဲ ့ ၾကည့္ ႏုိင္ျခင္း
□ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္ ့ ေမးခြန္းမ်ား ၏ A ေျဖမ်ား ကို ျပန္လည္

၃–၁၁ ေရးသားျခင္း
A ဂၤလိပ္

ဖန္တီးမႈ ၊ ေရးသား မႈ ႏွင့္ တံု ့ျပန္မႈ ကို နည္းလမ္းမ်ား စြာ A သံုး ျပဳ

ျဖစ္သည္။ လို A ပ္ ပါ က ေက်ာင္းသား A ားလံုး ရရွိ ႏုိင္သည္။

SAGE ၏ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလြာ

