မင်္ဂလာပါ မဲရာဒစ် အလယ်တန််းက
ဒီကမာရိအစို်းရစာသင်က

ာင််းသာ်းတို်းတ

Student Progress (ISASP))
မည်သပပင်
ုိ ို့ ဆင်
က

ီ်း

ာင််းသာ်းမိသာ်းစုမ ာ်း၊

ာင််းရိ ၃ တန််းမ ၁၁ တန််းတိတွ
ု ို့ င် က

တပပည်နယ်လု်းဆိုငရ
် ာက
အဆိုပါစာကမ်းပွဲက

ာင််းသူက

်မှု

ို မကပြေအကနရဟု သတ်မတ်
ာင််း ကအာ

်ကရာ

ိုစစ်ကဆ်းကသာ စာကမ်းပွဲက

ို ကမလတွင် ကပြေဆိုက

င််းပမညို့်အကက

ာင််းတ

ရပါမည်။ ပပည်က
ာ်းပါသည်။ မ

်တွငက
် ြော်ပပ

်ကနက

ီ်း (အို

ကသာက
်အ

ာင််းသူက

်စ်ကအအ

်အုဝ
ိ ါ

်စ်ပီ) (Iowa Statewide Assessment of

ာင်စုအစို်းရ၏ကတာင််းဆိုခ

်ရာဒစ် (Meredith) အလယ်တန််းက

ာ်းပါသည်။ သငို့က
်

ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် အို

်အရ အို

်အုဝ
ိ ါပညာကရ်းဌာန

ာင််းတွင်

ိုစာကမ်းပွဲက

ာင််းသာ်းပါဝင်ကပြေဆိုရမညို့်အစီအစဥ်

ီ်း

ို

ို နာ်းလည်ကအာင်

်းဇူ်းပပြု၍ ကသခ ာြေတ်ရှုကလို့လာပါ၊။

မက်ရာဒစ် အလယ်တန််းကက ာင််း၊ ၆ တန််းမှ ၈ တန််း ကက ာင််းသူကက ာင််းသာ်းတအတွ
က် စာကမ်းပွွဲအခ န်ဇယာ်း
ို့
•

အင်္ဂ ါကန၊ို့ ကမလ ၁၈ -

မနက် ၈:၃၀ မှ မနက် ၁၀:၃၀ ( ဘာသာကေဒနှငို့် စာကရ်းဘာသာရပ် )

•

ေဒဓဟ်းူ ကန၊ို့ ကမလ ၁၉ -

မနက် ၈:၃၀ မှ မနက် ၁၀:၃၀ (သခဂ ာဘာသာရပ် )(သပပံ-၈ တန််းအတွကသ
် ာ)

•

ကကာသပကတ်းကန၊ို့ ကမလ ၂၀ -

မနက် ၈:၃၀ မှ မနက် ၁၀:၃၀ (စာဖတ်ဘာသာရပ် )

ကက ာင််းအက ာက်အဥ်းတွင် ကက ာင််းတက်ကကကသာ ကက ာင််းသူကက ာင််းသာ်းမ ာ်း
•

•

က

်းဇူ်းပပြု၍ သင်တ၏
ို ို့

က

ာင််းတွငခ
် န်

ွနပ် ပြူတာ (အာ်းအပပညို့်သွင်း် လာပါ) နငို့် အာ်းသွင်း် သညို့်က

ာ်းခဲို့ြေို သင်
တိုဆရာမ
ို့
ို့

စာကမ်းပွဲကပြေရမညို့်ကနတွ
ို့ င် မန

ကပပာက

် ၈:၃၀ ကနာ

ိြု်း

ို ယူလာပါ။

ို

ိရိယာမ ာ်း

ို

ာင််းကပပာပါမည်။

်ဆု်း

ာ်းပပီ်း သင်တို၏
ု ို့
ို့ Advisory အတန််းသိအကရာ

်လာပပီ်း

စာကမ်းပွဲစကပြေဆိုရပါမည်။

အွန်လင််းမှတ

ငက
ို့် က ာင််းတက်ကကကသာ မက်ရာဒစ်ကက ာင််းတွင် စာကမ်းပွွဲလာက ဖ

•

က

်းဇူ်းပပြု၍ သင်တ၏
ို ို့

ွနပ် ပြူတာ (အာ်းအပပညို့်သွင်း် လာပါ) နငို့် အာ်းသွင်း် သညို့်က

•

စာကမ်းပွဲကပြေဆိုရမညို့်ကနတွ
ို့ င် မန

် ၈:၁၀ ကနာ

်ဆု်း

ာ်းပပီ်း က

ာင််းစာ်းကသာ

ိြု်း

မညို့ ် ကက ာင််းသူကက ာင််းသာ်းမ ာ်း
ို ယူလာပါ။

်ခန််းသိလာပါ။
ု ို့
(

ာ်းအက

် ၁၀:၃၀ တွင် လာက

ိြုက

ိြုအပို ို့ ို

ိုယ်ဘာသာစီစဥ်ရန်)
•

မိသာ်းစုမ ာ်း၊ က

်းဇူ်းပပြု၍ မိမိ၏က

အွန်လင််းမှတ
်းဇူ်းပပြု၍

ာင််းသူက

ာင််းသာ်းမ ာ်း

ို ကနတိ
ို့ ုင်း် မန

ငက
ွ ် စာကမ်းပွွဲက ဖ
ို့် က ာင််းတက်ကကကသာ အမ်တင

•

က

ွနပ
် ြူတာ

ို အာ်းပပညို့်ကအာင်သွင်း် ပပီ်း ဘ

•

စာကမ်းပွဲကပြေဆိုရမညို့်ကနတွ
ို့ င် မန

် ၈:၂၀ ဝန််း

(Teams တွင် ြေိတ်ကခေါ်စာပိပခင်
ု ို့ ်းနငို့ပ
် တ်သ

င်၌ က

်၍

်

ရီက

ိြု်း

ကကမညို့ ် ကက ာင််းသူကက ာင််းသာ်းမ ာ်း

ိုလည််း တပ်

ာ်းပါ။

်းဇူ်းပပြု၍ Teams တွင် ပို ို့ ာ်းသညို့် ြေိတ်ကခေါ်စာ

ပ်ဆငို့သ
် တင််းအခ

ပါ။

်အလ

်မ ာ်း

ို ကနာ

ို ြေွင၍
်ို့ ပါဝင်ပါ။

်အပတ်အနည််းငယ်တွင်

ပိကပ်းလာပါမည်
ု ို့
၊။)
•

တ်ငငမ်ငပ်း အကနှာက်အယှက်မရှမညို့ ်ကနရာတစ်ခက စစဥ်ထာ်းပါ။

ကလို့က ငို့ခ
် န််း- သငို့က
်

ာင််းသာ်းအာ်း စာကမ်းပွဲက

ီ်းနငို့ပ
် တ်သ

်၍ အစမ််းကလို့

ငို့က
် ပြေဆိုလိုလျှင် ဤကနရာ တွင် နပ
ိ ်ပါ။
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Prep Academy: ၇ တန််း Prep Academy တွင် ပါဝင်သညို့်က
အတန််းမ ာ်းတ

ပ် ပီ်း ကမလ ၁၈၊ ၁၉ နငို့် ၂၀ ရ

အကသ်းစိတ်အခ

်အလ

်မ ာ်း

ို မက

မ

်ရာဒစ်က

ာင််း စာကမ်းပွဲက

က

ာင််းမ အတန််းမ ာ်း

်၊ ကနလည်
ပိုင်း် တွင် အို
ို့

ာမီအကက

Central Academy: Central Academy က

ာင််းသူက

ာ်းကပ်းပါမည်။

်က

ရကသာ ၈တန််းက

ီ်းအခ ိနဇ
် ယာ်းအတိုင်း် လို

စာကမ်းပွွဲကက်းရလဒ်အက ဖမ ာ်း- ဒီကမာရိအစို်းရစာသင်က
ာင််းက

သိမဟု
ု ို့ တ် အ

်က

်စ်ကအအ

ာင််းသူက

်နာလုပ်ကဆာင်က

ို ကနလည်
ပိုင်း် တွင် အွနလ
် ိုင်း် ပြေငို့တ
်
ို့

ကမ်းခွန််းမ ာ်း- သငို့တ
် ွင် ကမ်းစရာရိပါ

်အ

ာင််းက

ာင််းတ

င်ပတ်စ် (Infinite Campus) မတဆငို့် အကက

ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် ကနစဥ်
ပ်ကန
ို့ သူတို ပပြုလု
ို့
်စ်ပီ စာကမ်းပွဲက

ီ်း

ို ကပြေဆိုက

အတိုင်း် အွနလ
် ိုင်း် ပြေငို့်
ရပါမည်။၊

ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် ကမလ ၁၈၊ ၁၉ နငို့် ၂၀ ရ

ရပါမည်။ ကနစဥ်
ို့ သူတို လု
ို့ ပ်ကဆာင်ကနက

်မ ာ်းတွင်

အတိုင်း် Central

ရပါမည်။

ာင််းမိသာ်းစုမ ာ်း

သို စာကမ်းပွ
ဲက
ို့

ီ်း၏ရလဒ်အကပြေ

ို ကနွရာသီအတွင်း် တွင် အင်ြေီနစ်

ာ်းကပ်းနိင
ု မ
် ည်ဟု ကမျှာ်လငို့ပ
် ါသည်။
ူအညီလိုအပ်ပါ

erin.newendorp@dmschools.org သို အီ
ု ို့ ်း ဆ
ို့ ်းကမ်းလ်ပိပပီ

က

်းဇူ်းပပြု၍

ျွနပ
်ု ်တ၏ဒု
ို ို့ က

ာင််းအုပ်က

ီ်း Erin Newendorp

ို

်သွယ်နင
ို ပ
် ါသည်။

ရိုကသကလ်းစာ်းစွာပြေငို့၊်
Victor (Kip) Colemon, က
မ

်ရာဒစ် အလယ်တန််းက

ာင််းအုပ်က

ီ်း

ာင််း
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