
 

August 2018 သြဂတုလ် ၂၀၁၈ 

 
TO:    MNPS Families 

ြ ု ို့   MNPS မ ြ ားစမု  ား 

 

FROM: Mattie M. Cantrell 

 မ ှ              Coordinator of Gifted & Talented  

   
 

SUBJECT: 2018-2019 Gifted & Talented Eligibility Process 
 အက  ြောင ်းအရြော     ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ပင   ိုယ အစွမ ်းအစရှ က ြောနငှ ့်ပါရမီထ ်းမ ြော်းအတ ွ  အရည အခ င ်းပပည ့်မီမှု လိုပ ငန ်းစဥ  

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ စ ြငန်စှက်  ုအစပ ြုြညန်ငှ်ို့ ၊  ငက် ယုအ်စမွာ်းအစရှ သြ နငှ်ို့ ါရမထီာူးသြ ကသလားမ  ားအတကွ ်ကညူ၀ီနသ်  ငမ်ှုမ  ားအ ား 

ရရှ ရန ်အရညအ်ခ ငာ်းပ ည်ို့မပီခငာ်းရှ ြညမ်ရှ ြညက်  ုစစသ် ားသြ လု ်ငနာ်းစဥ်မ  ားပြင်ို့စ ်လ ဥ်ားပ ီား ကျွန် ်ုတ ု ို့ြည ်အခ ကအ်လကအ်သသက ငာ်း 

အရ မ  ားက  ုကညူ ီ ို့  ာုးသ ားလ  ုါြည။် ၄ငာ်း၌ လမာ်းသသက ငာ်းြ ာုးမ  ြုား ရှ  ါြည။်  
 
 

၂၀၁၈ fall အတငွာ်း ထ ာုးထငွာ်းဉ ဏ ်အရညအ်ခ ငာ်း စစသ် ားမှု Cognitive Abilities Test™ (CogAT®)က  ုအြ ာုးပ ြုပ ီား ၄ တနာ်းမ ှ၆ တနာ်းရှ  

စစသ် ားခ ရနအ်တကွ ်ရညည်ွှနာ်းပခငာ်းခ ရသြ သက  ငာ်းြ ားမ  ားက  ုစစသ် ားြ ွား ါမည။် ရညည်ွှနာ်းလွှွှဲသပ  ငာ်းသ ားပခငာ်းြည ်သက  ငာ်းြ ားမ  ား၌ 

စစသ် ားသတွွေ့ ရှ ရသြ သေတ အခ ကအ်လကသ် ေါ် တငွ ်မတူညြ်ည။်  ၂၀၁၉ spring တငွ ်ြငူယတ်နာ်းမ ှ ၂ တနာ်းရှ  စစသ် ားခ ရနအ်တကွ ်

ရညည်ွှနာ်းပခငာ်းခ ရြည်ို့ သက  ငာ်းြ ားမ  ားအ ား Naglieri Ability Test® – Second Edition (NNAT2) က  ုအြ ာုးပ ြုပ ီား စစသ် ားြ ွား ါမည။် 

ရညည်ွှနာ်းလွှွှဲသပ  ငာ်းမှု/ြ ု ို့မဟတု ်သေြအတငွာ်း စ ြတ်မတှထ် ားသြ စစသ် ားမှုသေတ မ  ားပြင်ို့ စစသ် ားပခငာ်းခ ရနအ်တကွ ်သက  ငာ်းြ ားမ  ားက  ု

ြတမ်တှြ် ွားမည။် ဘတဂ် က ်ကန် ို့ြတခ် ကသ်သက င်ို့ ေတု ယတနာ်းသက  ငာ်းြ ားတ ငုာ်းက  ုဤစ ြငန်စှတ်ငွ ်စစသ် ားြ ွားန ငုမ်ည ်မဟတု ်ါ။ 

ြ ု ို့သြ ်လညာ်း ကျွန် ်ုတ ု ို့ပမ ြု ွေ့နယခ်ရ ုငအ်တငွာ်း  ငက် ယုအ်စမွာ်းအစရှ သြ နငှ်ို့ ါရမထီာူးသြ ၀နသ်  ငမ်ှုမ  ားအတကွ ်အရညအ်ခ ငာ်းပ ည်ို့မပီခငာ်း 

ရှ ြညမ်ရှ ြညက်  ု ြတမ်တှ ် ာုးပြတန် ငုရ်န ်တ ငုာ်းတ ြည်ို့သေတ အခ ကအ်လကအ်သပမ ကအ်မ  ားက  ု ကလ်ကပ် ီား အက  ြုားရှ ရှ  အြ ာုးခ  

ြ ွား ါမည။် 
 

ကျွန် ်ုတ ု ို့ဌ နမ ှသက  ငာ်းြ ားမ  ားက  ုfall နငှ်ို့ spring တငွ ်စစသ် ားမှုပ ြုသြ ်လညာ်း ၊ မ ြ ားစမု  ားြည ်ြတူ ု ို့၏ကသလားမ  ားအတကွ ်အပခ ား 

သန ကထ် ်  ည သရား အကအူညအီ ား လ အု ်ြညမ်လ အု ်ြညက်  ုြ ရှ ရန ်စ တ၀်ငစ် ားြည်ို့မ ြ ားစုမ  ားြည ်အတနာ်း  ငု ်ရ  ရ မ 

မတှ င်ို့ support team (S-Team) ကညူ ီ ို့  ုားသ ားြည်ို့အြွွှဲွေ့ အစညာ်းအသ၀ားက  ု အခ  နမ်သရွား သတ ငာ်း  နု ငုြ်ည။် S-Team ြည ်  

ဉ ဏရ်ည ် ငုာ်း အစမွာ်းအစရှ ပခငာ်းအတကွ ်စစသ် ားပခငာ်း က ပု ြုလ ်ုြ ွားန ငုြ်ည်ို့နညာ်းစနစ ်ပြစ ်ါြည။် MNPS Support Team Process  

(SSp 3.111) ပြင်ို့  ကစ် ်သနသြ  သ ေါ်လစမီ  ားက  ုwww.mnps.org တငွ ်သတွွေ့ ရှ န ငု ်ါြည။်  
 

အြကြ် ာုးနစှန်ငှ်ို့သလားနစှအ်ရွယသ်က  ငာ်းြ ားမ  ား၏မ ဘမ  ားြည ်စ ါယရ်ှယ ် ည သရား ရ ု ားခနာ်း Office of Exceptional Education 

မတှ င်ို့  ငက် ယုအ်စမွာ်းအစရှ ြမူ  ားအတကွ ်ပ ြုလ ်ုသ ားြည်ို့၀နသ်  ငမ်ှုမ  ားက ရုရှ ရန ်ြတူ ု ို့ကသလားက  ုစစသ် ားန ငုြ်ည။် သလ  ကလ်ွှ  

အတကွ ်(၆၁၅) ၆၈၇-၄၅၅၁ လ ငုာ်းခွွှဲ ၆၆၅၇၀၂ ြ ု ို့ သက ားဇူားပ ြု၍ ြုနာ်းသခေါ် ါ။  
 

 

သန ကထ် ်သမားခနွာ်းမ  ားနငှ်ို့စ ာုးရ မ်မှုမ  ားအတကွ ်Mattie Cantrel, Coordinator of Gifted & Talented ြ ု ို့ (၆၁၅) ၃၃၃-၅၁၇၅ ပြင်ို့ 

ြ ု ို့မဟတု ်mattie.cantrell@mnps.org ပြင်ို့ သက ားဇူားပ ြု၍  ကြ်ယွ ်ါ။   
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