
Istation သည် အွန်လုိင်းေပ�တွင် သူငယ်တန်းမှ �ှစ်တန်းအထိ ေကျာင်းသားများကုိ တစ်ဦးချင်း၊ အုပ်စုငယ် သုိ့မဟုတ် 
တစ်တန်းလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် စာေမးပဲွစစ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤစာေမးပဲွ၏ ရည်�ွယ်ချက်မှာ သင့်ကေလး၏ 
စာေပသင်�ကားတတ်ေြမာက်မ� တုိးတက်ြခင်းအတွက် အားသာချက်ေနရာအတိအကျ�ှင့် လုိအပ်ချက်များကုိ 
ေဖာ်ထုတ်�ုိင်ရနြ်ဖစ်ပါသည်။ Istation သည် ကုိလုိရာဒုိ READ Actအရ ြပည်နယ်လုိအပ်ချက်များကုိ ြပည့်မီှ�ပီး 
အတန်းအဆင့်အလုိက်�ိှသင့်ေသာ စွမ်းေဆာင်ရည် နိမ့်ကျေနေသာ ေကျာင်းသားများကုိေဖာ်ထုတ်�ပီး မိဘများမှ ဖတ်��မ� 
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းများစီစဥ်�ုိင်ရန် (စာဖတ်��ြခင်း အစီအစဥ်) အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်�ွက်ေပးပါသည်။ ေအာက်ပါဇယားတွင် 
သင့်ကေလးေြဖဆုိ�ုိင်မည့် စာေမးပဲွသံုးမျ ိုးအား အတန်း�ှင့် သင်�ကားမ� ဘာသာစကား အေပ�မူတည်၍ ကုိယ်စား�ပ 
ြပသထားပါသည်။   

o ISIP အေစာဦးပုိင်းစာဖတ်��ြခင်း (ER) သူငယ်တန်းမှ ၃ တန်း အဂ� လိပ်စာ 
o ISIP Español သူငယ်တန်းမှ ၃ တန်း စပိန်ဘာသာ 
o ISIP အဆင့်ြမင့်စာဖတ်��ြခင်း (AR) ၄တန်း မှ၈တန်း အဂ� လိပ်စာ 

စာဖတ်��ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ စစ်ေဆးသည့်ကာလမှာ ေဆာင်းဦးကာလ �ှစ်ဝက်၊ �ှင့် ေ�ွဦးကာလတွင် ၆ ပတ် ြဖစ်ပါသည်။ 
သူငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် ယင်းတ့ုိ၏ ေဆာင်းဦးစာေမးပဲွ ေြဖဆုိရန် ရက် ၃၀ ထပ်မံရ�ိှပါမည်။ ေကျာင်းများအေနြဖင့် 
သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုလံုးတွင် လုိအပ်ေသာ ေကျာင်းသားများအား စိစစ်ရန်အချနိ်ရပါသည်။  ြပည်နယ်ဥပေဒအရ၊ သူငယ်တန်းမှ 
သံုးတန်းေကျာင်းသားအထိ အနည်းဆံုးအဆင့် ေအာက် သာရမှတ်ရ�ိှခ့ဲပါက ေနာက်ထပ်စာေမးပဲွ တစ်ခု သုိ့မဟုတ် �ှစ်ခုအား 
စာဖတ်��ြခင်း အေြခအေနအား စစ်ေဆး�ုိင်ရန် ထပ်မံေြဖဆုိရန် လုိအပ်ပါသည်။  

စာေမးပဲွကာလ 
စာေမးပဲွကာလအတွင်းတွင် သင့်ေကျာင်းသားများအား အချ ိုေ့နမ့ျားတွင် စာေမးပဲွစစ်�ုိင်�ပီး အချ ိုေ့နမ့ျားတွင် စာသင်�ုိင်ပါသည်။ 
ေကျာင်းသားများမှ တစ်ချနိ်လံုးစာေမးပဲွမေြဖရပါ။ သင့်ေကျာင်းသားအတွက် စာေမးပဲွေနရ့က် အတိအကျကုိ၊ သင့်ကေလး၏ 
ဆရာထံတွင် ဆက်သွယ် ေမးြမန်းပါ။   

၁-၈ တန်း �သဂုတ်လ ၂၂ ရက်– စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက် ေဆာင်ဦး 
သူငယ်တန်း �သဂုတ်လ၂၂ ရက်– ေအာက်တုိဘာလ ၂၀ ရက် ေဆာင်ဦး 
ELA-S၊ K-8 �ုိဝင်ဘာလ ၁ ရက်– ၂၈ ရက် �ှစ်ဝက် 
K-8 �ုိဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် – ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် �ှစ်ဝက် 
K-8 ဧ�ပီလ ၇ ရက်– ေမလ ၁၆ ရက် �ှစ်ကုန် 

ဤစိစစ်ချက်များသ

ည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ �ှင့်ဆရာများအတွ

က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့်သုိ ့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ိှ မ�ိှ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွက် ေကာင်းစွာ ြပင်ဆင်ထား�ုိင်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွင် 
�ိှ မ�ိှကုိ အလွန် တန်ဖုိး�ိှေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ုိင်ပါသည်။  ေကျာင်းသားများမှ စာေမးပဲွေြဖဆုိြခင်းေ�ကာင့် 
လုိအပ်ချက်များအား ဆရာများသိ�ိှမည့် အကျ ိုးရ�ိှပါမည်။  ဆရာများမှ ေကျာင်းသားများ၏လုိအပ်ချက်များအား ြဖည့်စွမ်းေပး�ုိင်ေသာ 
ေ�ကာင့် ဆရာတဦး အြဖစ် တုိးတက်မ�များ စွာရ�ိှပါသည်။  

မိဘများအတွက် Istation လမ်း��န် (ISIP အေစာဦးပုိင်းစာဖတ်��ြခင်း၊ 
ISIP အဆင့် ြမင့် စာဖတ်သူ၊ ISIP Español)   

 

         

Istation ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။

   

   က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။  



Istation စာေမးပဲွမှ အဓိကအမှတ် �ှစ်မျ ိုးေပးပါသည်- လုပ်ေဆာင်�ုိင်ရည်အ��န် �ှင့် ရာ��န်းြပအဆင့်။  လုပ်ေဆာင်�ုိင်ရည်အ��န် 
သည် ေယဘုယျအားြဖင့် ေကျာင်းသား၏ အလံုးစံုေသာ စာဖတ်��ြခင်းကုိ ေကျာင်းသား၏ စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့်ကုိက် ညီ�ပီး 
သင်�ကားေရး အဆင့် အတွင်းတွင်နံပါတ်တစ်ခုတပ်၍ အမှတ်ေပးပါသည်။  အဆင့်များကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။- 

o အဆင့် ၁- အတန်းအဆင့်အလုိက် စွမ်းေဆာင်�ုိင်သည့်ေကျာင်းသားများ
o အဆင့် ၂- အတန်းအဆင့်ေအာက် အနည်းငယ်ေလျာ့၍ စွမ်းေဆာင်�ုိင်ေသာ �ှင့် အကူအညီ လုိအပ်ေနေသာ

ေကျာင်းသားများ
o အဆင့် ၃- အတန်းအဆင့်ေအာက် များစွာေလျာ့၍ စွမ်းေဆာင်�ုိင်ေသာ �ှင့် အနီးကပ်ဝင်ေရာက် ကူညီရန်

လုိအပ်ေနေသာ ေကျာင်းသားများ

အဆင့်များအတွက် ယင်းအမှတ်မ ပမာဏသည် စိစစ်ချက် အေြခခံေပ�မူတည်၍ ကဲွြပားပါသည်။ 

 ထုိ ရာခုိင်��န်းကျအဆင့်သည် ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား စံအြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာေကျာင်းသားများ�ှင့် ��ိင်းယှဥ်၍ 
အမှတ်ေပးအဆင့်သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ၇၅ ရာခုိင်��န်း�ကားတွင်း အမှတ်ရ�ိှပါက၊ သူ သုိ့မဟုတ် 
သူမသည် စံအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် သူ�ှင့်�ွယ်တူအြခား ၇၅ ရာခုိင်��န်းေသာနမူနာေကျာင်းသားများ �ှင့်တန်းတူ၊ သုိ့မဟုတ် 
ပုိမုိအမှတ်ေကာင်းသည်ဟု ဆုိ�ုိင်ပါသည်။ 

Istation စိစစ်ချက်များသည် ဆရာများသင်�ကားြခင်းကုိ လမ်း��န၊် ေြပာင်းလဲ�ုိင်ရန်အသံုး�ပရန် တန်ဖုိး �ိှေသာ 
အချက်အလက်ပိွုင့်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ISIP အမှတ်များကုိ သင့်ကေလး၏စာဖတ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသား၏ အားသာချက်�ှင့် 
အားနည်းချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ စာဖတ်ြခင်း ဦးတည်ချက်များချမှတ်ြခင်း၊ စာဖတ်ြခင်းတုိးတက်မ� ေစာင့်�ကပ်ြခင်း၊ 
ဦးတည်ချက်ထားေသာ စာဖတ်��ြခင်းလုပ်ေဆာင်မ�ကုိ ဖန်တီးြခင်း၊ �ှင့် မိမိကေလးသည် စာဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံများ 
ထပ်မံလုိြခင်း �ိှ မ�ိှကုိ ေဖာ်ထုတ်�ုိင်ပါသည်။  

စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလုိအပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာ 
ဝက်ဘ်ဆုိက် http://dpsare.com/read-act/ သ့ုိ သွားေရာက် �ကည့်���ုိင်ပါသည် 

က��်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကေလး၏ပညာေရး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ သင့်အိမ်မှာ သင့်ကေလးအတွက် 
သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့် နည်းလမ်းများအတွက်�ှင့် စမ်းသပ် ေနရာထုိင်ခင်းရ�ိှရန် သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖုိ့�ကိးစားရန် 
ေကျးဇူး�ပ�ပီး မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။ 

အေထာက်အကူ�ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ိှေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ ဝက်ဘ်ဆုိက်သုိ ့သွားေရာက်�ကည့်��ရန် တုိက်တွန်း အပ်ပါသည် 

§ နည်းပညာဆုိင်ရာမိဘလမ်း��န်
§ အဂ� လိပ်စာေလ့လာသူများအတွက်

သတင်းအချက်အလက်

§ ေကာ်လုိရာဒုိ အစုိးရ အရင်းအြမစ်များ

စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍သိလုိသည်များ�ှင့် ေမးခွန်းများ �ိှပါက သင့် ကေလး၏ေကျာင်းအား တုိက်�ုိက် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ 
သုိ့မဟုတ် မိသားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကုိြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ုိင်ပါသည်။  

   ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ ?

  ဤရမှတ်များအားမည်က့ဲသုိ့အသံုးချမည်နည်း။ 

   က��ိုပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အမှတ်ရမည်နည်း။ 

http://dpsare.com/read-act/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/



