
  

 

 

 

 
 

ေစ့ရက်/�ပီးဆံုးေသာရက်စဲွ ေဖာ်ြပချက် 

�သဂုတ်လ အချိန်ကာလအပိုငး်အြခားကုိ ပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်မ�ေဝရန် (HA ထးူခ�န်သဆူရာ/မများ၊ အတိုငပ်ငခံ်ဆရာ/မများ၊ ေကျာငး်အပ်ုဆရာ/မများ) 

�သဂုတ်လမ ှ

စက်တငဘ်ာလအထ ိ

ေကျာငး်သိုလ့ာေရာက်ေတွ�ဆံုချိန်များ။ HA ထးူခ�န်သ ူအဖွဲ� မှ အချိန်ကာလအပိုငး်အြခား �ငှ့ပ်တသ်က်၍ ဆရာ/မများ�ငှ့ ်မ�ေဝမည်ြဖစ်�ပီး ေမးခွန်းများကုိ 

ေြဖ�ကားေပးပါမည်။ 

8လပိုငး်/2ရက်ေနမ့ ှ

10လပိုငး်/28ရက်ေနအ့ထ ိ

မိဘ/ဆရာ၊ ဆရာမ အတက်ွ အဆိုတငသ်ငွး်ခွင့ေ်ပးထားေသာကာလ။ ထးူခ�န်သေူနရာချထားလ�င ်ေအာငြ်မငမ်ည်ဟု သင့အ်ေန�ငှ့ ်

ယုံ�ကည်ေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများကုိ အဆိုတငသ်ငွး်သင့သ်ည်။ 

ဆရာ/မအတွက်ပံုစံစာရွက်။ https://forms.gle/B81YWURM87bdfH47A 

မိဘအတွက်ပံုစံစာရွက်။ https://forms.gle/dau7WCUroEaGU9H99  

10လပိုငး်/17ရက်ေနမ့ ှ

10လပိုငး်/21ရက်ေနအ့ထ ိ
2 တန်းမှ 5 တန်းအထ ိဆရာ/မများအားလုံးအတွက် အွန်လုိငး်မှ စီမံေဆာငရွ်က်မ�ဗီဒယုိီကုိ �ကည့်���ိငုပ်ါသည်။  

10လပိုငး်/18ရက်ေန ့ နံနက် PD အချိန်အတွငး် CTEC ၌။ CogAT သငတ်န်း။ ပထမတန်း ဆရာ/မများ �ငှ့ ်အတိုငပ်ငခံ်ဆရာ/မအသစ်များ 

10လပိုငး်/24ရက်ေနမ့တိုငမီ် CogAT စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ� အစီအစဉ်များကုိ အ�ပီးြပငဆ်ငသ်င့သ်ည် (1 တန်းမှ 2 တန်းအထ ိအနည်းဆံုး 3 ရက်၊ 3 တန်းမှ 8 တန်းအထ ိ1 ရက်မ ှ3 ရက်အထ)ိ 

10လပိုငး်/24ရက်ေနမ့ ှ

11လပိုငး်/18ရက်ေနအ့ထ ိ

CogAT စာစစ်ြခငး်။ 1 တန်း၊ 3 တန်း �ငှ့ ်5 တန်း ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများ �ငှ့ ်အဆိုြပုခံရေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများ အားလုံး။  

      *1 တနး်။ စာရွက်၊ 2 တနး်။ အွနလ်ိုငး်မှ အသံြဖင့�်�န�်ကား�ပီး 3 တနး်မှ 8 တနး်အထိ။ အွနလ်ိုငး်မှတဆင့ ်စာစစ်သူမှ��န�်ကားမည်။ 

12လပိုငး်/5ရက်ေန ့ CogAT ရလဒ ်အချက်အလက်များကုိ ေကျာငး်အပ်ုများထသံို ့ ပိုေ့ပးမည်။ 

12လပိုငး်/9ရက်ေန ့ CogAT ရလဒစ်ာများကုိ CTEC မ ှမိဘများထသံို ့ ပိုေ့ပးမည်။ 

1လပိုငး်/4ရက်ေနမ့ ှ

1လပိုငး်/20ရက်ေနအ့ထ ိ

အဆိုတငသ်ငွး်ခံရေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများ �ငှ့ ်အမှတအ်မျိုးမျိုးေပါငး် သိုမ့ဟုတ ်အေရအတွက်အမှတေ်ပါငး် 120 ေကျာ် ရ�ိှသမူျားအားလုံး အတွက် 

TOMAGS �ငှ့ ်SIGS စာေမးပွဲများကုိ ၎ငး်တို၏့အေဆာက်အအံမုျားတငွ ်စီစဉ်ေဆာငရွ်က်မည်။ (SIGS ပံုစံစာရွက်များကုိ အတုိငပ်ငခ်ံပုဂ�ိုလ်များမှ ြဖန ့်ေဝပါလိမ့်မည်) 

1လပိုငး်/13ရက်ေနမ့တိငုမီ်??? 

 

HA ထးူခ�န်သေူရွးချယ်မ�ေကာ်မတီတငွ ်ပါဝငမ်ည့် ေကျာငး်ဆရာ/မများ၏ အမည်များကုိ ေကျာငး်အပ်ုများမှ Lynlie ထသံိုပိ့ုေ့ပးပါလိမ့်မည်။ 

      *အလယ်တန်းအဆင့မ်ှ ELA 1 တန်း�ငှ့ ်Math Pathway 1 တန်းကုိ Reach ဆရာ/မများအားလုံးအေန�ငှ့ ်တက်ေရာက်သင့သ်ည်။ 

      *ခ�ုိငေ်ကျာငး်အပ်ုတဦး 

      *Junior High အလယ်တန်းေကျာငး် �ငှ့ ်Intermediate အလယ်တန်းေကျာငး် တေကျာငး်စီမှ အတိငုပ်ငခံ်ဆရာ/မ တဦး 

1လပိုငး်/20ရက်ေန ့
TOMAGS စာေမးပွဲများအားလုံးကုိ CTEC �ိှ Chris Kramer ထသံို ့ ြပန်ပိုရ့မည်။ 

SIGS ပံုစံများကုိ ြဖည့်စွက်�ပီး Google Form မှတဆင့ ်တငြ်ပရမည်။ 

2လပိုငး်/7ရက်ေန ့ HA ထးူခ�န်သေူကာ်မတီအေန�ငှ့ ်CTEC ၌ HA ထးူခ�န်သ ူေရွးချယ်မ� အစည်းအေဝးအတွက် ေတွ�ဆံုမည်။ အချိန်ဇယားအတွက် ဆံုးြဖတရ်ပါဦးမည် 

2လပိုငး်/10ရက်ေန ့ ေကာ်မတ၏ီေနရာချထားမ�များကုိ ဝန်ထမ်းများအ�ကား ြဖန ့်ေဝရန်အတွက် ေကျာငး်အပ်ုများထသံို ့ တငြ်ပပါလိမ့်မည်။ 

2လပိုငး်/17ရက်ေန ့
ေကျာငး်ဆရာ ဆရာမများအတွက် ေမတ� ာရပ်ခံစာတငရ်န် ေနာက်ဆံုးရက်  

   *ေလ�ာက်လ�ာတငေ်သာ ပံုစံစာရွက်များကုိ ေနရာချမှတသ်ည့်အချက်အလက်�ငှ့အ်တ ူြဖန ့်ေဝမည်။ 

2လပိုငး်/21ရက်ေန ့ ေမတ� ာရပ်ခံေရးေကာ်မတီအေန�ငှ့ ်အချက်အလက် �ငှ့ ်ဆရာ/မ၏ တငြ်ပချက်/အေထာက်အထားများကုိ ြပန်လည်�ကည့်��စစ်ေဆးရန်အတွက် ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွမည်။ 

2လပိုငး်/24ရက်ေန ့ ေနရာချထားမ�ဆိုငရ်ာ ေနာက်ဆံုးအဆင့ ်ဆံုးြဖတခ်ျက်များ အားလုံး�ငှ့ပ်တသ်က်�ပီး ေကျာငး်အပ်ုများကုိ အေ�ကာငး်�ကားပါလိမ့်မည်။ 

3လပိုငး်/6ရက်ေန ့ KG စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ� စတငမ်ည် – CTEC ထသံို ့ မတလ် 17 ရက်ေနေ့နာက်ဆံုးထား၍ ြပန်ပိုရ့မည်။ 

3လပိုငး်/10ရက်ေန ့
HA ထးူခ�န်သေူရွးချယ်မ�စာကုိ အဆိုတငသ်ငွး်ခံရသည့် သိုမ့ဟုတ ်2022-23 စာသင�်စှ်အတက်ွ ေနရာချထားမ�ေြပာငး်လဲသည့် ေကျာငး်သေူကျာငး်သား အားလုံး၏ 

မိသားစုများထသံို ့ အးီေမးလ်မှတဆင့ ်ပိုေ့ပးပါလိမ့်မည်။ 

4လပိုငး်/11ရက်ေန ့ Reach မိသားစုအသစ်များ အားလုံးအတက်ွ CTEC ၌ မိဘများေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွမည်။ 

4လပိုငး်/28ရက်ေန ့ မိဘများအေန�ငှ့ ်HA ထးူခ�န်သေူနရာချထားမ�များကုိ လက်ခံရန် သိုမ့ဟုတ ်ြငငး်ပယ်ရန် ေနာက်ဆံုးရက်စွဲ။ 

 

အေ�ကာငး်�ကားြခငး်
အဆိတုငသ်ငွး်ရန်

ကာလ
CogAT စာေမးပဲွ

အချကအ်လက်
ထပ်ေဆာငး်ယြူခငး်

ပထမအဆင့ေ်န
ရာချထားမ�များ

ေမတ� ာရပ်ခံြခငး်
များ

ေနာကဆ်ံးုအဆင့်
ေနရာချထားမ�များ

*ပံုစံစာရွက်များကုိ 

10လပိုငး်/28ရက်ေနတ့ငွ ်

စာရငး်ပိတမ်ည် 

https://forms.gle/B81YWURM87bdfH47A
https://forms.gle/dau7WCUroEaGU9H99


  

 

 

 

 
 

 

ေစ့ရက်/�ပီးဆံုးေသာရက်စဲွ ေဖာ်ြပချက် 

�သဂုတ်လ အချိန်ကာလအပိုငး်အြခားကုိ ပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်မ�ေဝရန် (HA ထးူခ�န်သဆူရာ/မများ၊ အတိုငပ်ငခံ်ဆရာ/မများ၊ ေကျာငး်အပ်ုဆရာ/မများ) 

8လပိုငး်/13ရက်ေနမ့ ှ

1လပိုငး်/20ရက်ေနအ့ထ ိ

 

မိဘ/ဆရာ ဆရာမ အတွက် အဆိုတငသ်ငွး်ခွင့ ်ေပးထားေသာကာလ။ ထးူခ�န်သေူနရာချထားလ�င ်ေအာငြ်မငမ်ည်ဟု သင့အ်ေန�ငှ့ ်

ယုံ�ကည်ေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများကုိ အဆိုတငသ်ငွး်သင့သ်ည်။ 

မိဘ/ဆရာ ဆရာမ ထမံှ ပူးတွ ဲအဆိုတငသ်ငွး်စာ။ https://forms.gle/AvncZhEAyptP7YMn7 

1လပိုငး်/4ရက်ေနမ့ ှ

1လပိုငး်/21ရက်ေနအ့ထ ိ

အဆိုတငသ်ငွး်ခံရေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သား တဦးစီအတွက် SIGS စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များကုိ Math �ငှ့ ်ELA ဆရာ/မ ထသံို ့ ေပးအပ်မည်။  

       *အဆိုတငသ်ငွး်မ�အမျိုးအစား �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်CogAT အမှတမ်ျားအေပါ်မူတည်သည်။ 

1လပိုငး်/17ရက်ေနမ့ ှ

1လပိုငး်/27ရက်ေနအ့ထ ိ
Jr. High အလယ်တန်းေကျာငး် CogAT စာေမးပွဲြဖင့ ်7 တန်းအဆင့ကုိ် ဆန်းစစ်ရန်အချိန်   

2လပိုငး်/7ရက်ေန ့

7 တန်းအတွက် HA ထးူခ�န်သေူကာ်မတအီေန�ငှ့ ်ေကျာငး်သေူကျာငး်သား ေနရာချထားမ�ကုိ ေဆွးေ�းွရန်�ိှသည်။  

     * Reach �ငှ့ ်Cluster ဆရာ/မများ  

     * အတိုငပ်ငခံ်ဆရာ/မများ  

2လပိုငး်/10ရက်ေန ့ ေကာ်မတ၏ီေနရာချထားမ�များကုိ ဝန်ထမ်းများအ�ကား ြဖန ့်ေဝရန်အတွက် ေကျာငး်အပ်ုချုပ်ေရးထသံို ့ တငြ်ပမည်။  

2လပိုငး်/17ရက်ေန ့ ေကျာငး်ဆရာ/မအေန�ငှ့ ်ေမတ� ာရပ်ခံရန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ေနာက်ဆံုးရက်စွဲ 

3လပိုငး်/10ရက်ေန ့ HA ထးူခ�န်သေူရွးချယ်မ�စာကုိ စစ်ေဆး�ပီးေသာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားအားလုံး၏ မိသားစုများထသံို ့  အးီေမးလ်မှတဆင့ ်ပိုေ့ပးပါလိမ့်မည်။ 

4လပိုငး်/28ရက်ေန ့ မိဘများအေန�ငှ့ ်HA ထးူခ�န်သေူနရာချထားမ�များကုိ လက်ခံရန် သိုမ့ဟုတ ်ြငငး်ပယ်ရန် ေတာငး်ဆိုထားေသာ ေနာက်ဆံုးရက်စွဲ။ 

 

  

 

 

ရက်စဲွများ ေ�ရွာသလုီပ်ငန်းစဉ်  – ေကျာငး်သေူကျာငး်သား အသစ်များသာ 

ဇွန်လအေစာပိုငး် ေ�ရွာသစီာေမးပွဲ အခွင့အ်လမ်း�ငှ့ပ်တသ်က်�ပီး မိဘများအေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်�ကားစာ လက်ခံရ�ိှမည် 

7လပိုငး်/1ရက်ေနမ့တိုငမီ် 

 

2 တန်းမှ 6 တန်းအထ ိေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအတွက် မိဘကုိေတာငး်ဆိုထားေသာ (CogAT) 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များသည် CTEC ထသံို ့ြပန်ပိုရ့မည်။ 

Junior High အလယ်တန်းေကျာငး်မ ှ7တန်း/8တန်းေကျာငး်သားမိသားစုများ�ငှ့ ်

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်လိမ့်မည်။ 

7လပိုငး်/10ရက်ေနမ့ ှ

7လပိုငး်/22 ရက်ေနအ့ထ ိ

ေ�ရွာသစီာေမးပွဲစစ်ေဆးရန် အချိန်ကာလ 

*ေကျာငး်အပ်မည့် 2 တန်းမ ှ6တန်းအထ ိေကျာငး်သားများကုိ CTEC ၌ / 7တန်းမှ 8တန်းေကျာငး်သားများကုိ Junior High အလယ်တန်းေကျာငး်၌ 

7လပိုငး်/30ရက်ေနမ့တိငုမီ် 

 
အမှတမ်ျား�ငှ့ ်ေနရာချထားမ� ဆိုငရ်ာဆံုးြဖတခ်ျက်များကုိ မိသားစုများထသံို ့ အးီေမးလ်ပိုေ့ပးမည်။  

 

အေ�ကာငး်�ကားြခငး်
အဆိတုငသ်ငွး်ရန်

ကာလ
CogAT စာေမးပဲွ

အချကအ်လက်
ထပ်ေဆာငး်ယြူခငး်

ပထမအဆင့ေ်န
ရာချထားမ�များ

ေမတ� ာရပ်ခံြခငး်
များ

ေနာကဆ်ံးုအဆင့်
ေနရာချထားမ�များ

*ပံုစံစာရွက်ကုိ 

1လပိုငး်/20ရက်ေနတ့ွင ်

စာရငး်ပိတမ်ည် 

*မ�ကာေသးခငမ်ှ CogAT အမှတ ်မ�ိှေသာ 

ေကျာငး်သေူကျာငး်သား အသစ်များအတွက်သာ 

https://forms.gle/AvncZhEAyptP7YMn7
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