မိ ဘများအတွ က် Istation လမ်း�� န် (ISIP အေစာဦးပို င်းစာဖတ်��ြခင်း၊
ISIP အဆင့်ြမင့်စာဖတ်သူ၊ ISIP Español)
ဤစိ စစ်ချက်များသ
က် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့ ်ေသာ ပညာရပ်အဆင့ ်သို့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ှိ မ�ှိ�ှင့ ် ေကျာင်း�ပီ းသည့ ်အခါ ၂၁ ရာစုအတွ က် ေကာင်းစွ ာ ြပင်ဆင်ထား�ို င်သည့ ် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွ င်
�ှိ မ�ှိကို အလွ န် တန်ဖိုး�ှိေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ို င်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများမှ စာေမးပွဲ ေြဖဆို ြခင်းေ�ကာင့ ်
လို အပ်ချက်များအား ဆရာများသိ �ှိမည့ ် အကျ ိုးရ�ှိပါမည်။ ဆရာများမှ ေကျာင်းသားများ၏လို အပ်ချက်များအား ြဖည့ ်စွမ်းေပး�ို င်ေသာ
ေ�ကာင့ ် ဆရာတဦး အြဖစ် တို းတက်မ�များ စွ ာရ�ှိပါသည်။

Istation
ဆို သည်
နည်း။
်ဆရာများအတွ
ည်
ေကျာင်းသား၊
မိ ဘမှ�ှာင့အဘယ်
Istation သည် အွ န်လိုင်းေပ�တွ င် သူ ငယ်တန်းမှ �ှစ်တန်းအထိ ေကျာင်းသားများကို တစ်ဦးချင်း၊ အုပ်စုငယ် သို ့မဟုတ်
တစ်တန်းလုံးအတို င်းအတာြဖင့ ် စာေမးပွဲ စစ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤစာေမးပွဲ ၏ ရည်�ွယ်ချက်မှာ သင့ ်ကေလး၏
စာေပသင်�ကားတတ်ေြမာက်မ� တို းတက်ြခင်းအတွ က် အားသာချက်ေနရာအတိ အကျ�ှ င့ ် လို အပ်ချက်များကို
ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ Istation သည် ကို လို ရာဒို READ Actအရ ြပည်နယ်လိုအပ်ချက်များကို ြပည့ ်မှီ�ပီ း
အတန်းအဆင့ ်အလို က်�ှိသင့ ်ေသာ စွ မ်းေဆာင်ရည် နိမ့်ကျေနေသာ ေကျာင်းသားများကို ေဖာ်ထုတ်�ပီ း မိ ဘများမှ ဖတ်��မ�
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းများစီ စဥ်�ိုင်ရန် (စာဖတ်��ြခင်း အစီ အစဥ်) အတွ က် ပူ းေပါင်းေဆာင်�ွက်ေပးပါသည်။ ေအာက်ပါဇယားတွ င်
သင့ ်ကေလးေြဖဆို �ို င်မည့ ် စာေမးပွဲ သုံးမျ ိုးအား အတန်း�ှ င့ ် သင်�ကားမ� ဘာသာစကား အေပ�မူ တည်၍ ကို ယ်စား�ပ
ြပသထားပါသည်။
o
o
o

ISIP အေစာဦးပို င်းစာဖတ်��ြခင်း (ER)
ISIP Español
ISIP အဆင့ ်ြမင့ ်စာဖတ်��ြခင်း (AR)

သူ ငယ်တန်းမှ ၃ တန်း
သူ ငယ်တန်းမှ ၃ တန်း
၄ မှ၈
တန်း

တန်း

အဂ� လိ ပ်စာ
စပိ န်ဘာသာ
အဂ� လိ ပ်စာ

က��ို ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အချိ န်တွင် စာေမးပွ ဲေြဖဆို ရမည်နည်း။
စာဖတ်��ြခင်းဆို င်ရာ ဥပေဒ စစ်ေဆးသည့ ်ကာလမှာ ေဆာင်းဦးကာလ �ှ စ်ဝက်၊ �ှ င့ ် ေ�ွဦးကာလတွ င် ၆ ပတ် ြဖစ်ပါသည်။
သူ ငယ်တန်း ေကျာင်းသားများအေနြဖင့ ် ယင်းတို ့၏ ေဆာင်းဦးစာေမးပွဲ ေြဖဆို ရန် ရက် ၃၀ ထပ်မံရ�ှိပါမည်။ ေကျာင်းများအေနြဖင့ ်
သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုလုံးတွ င် လို အပ်ေသာ ေကျာင်းသားများအား စိ စစ်ရန်အချိန်ရပါသည်။ ြပည်နယ်ဥပေဒအရ၊ သူ ငယ်တန်းမှ
သုံးတန်းေကျာင်းသားအထိ အနည်းဆုံးအဆင့ ် ေအာက် သာရမှတ်ရ�ှိခဲ့ပါက ေနာက်ထပ်စာေမးပွဲ တစ်ခု သို ့မဟုတ် �ှ စ်ခုအား
စာဖတ်��ြခင်း အေြခအေနအား စစ်ေဆး�ို င်ရန် ထပ်မံေြဖဆို ရန် လို အပ်ပါသည်။
စာေမးပွ ဲကာလ
စာေမးပွဲ ကာလအတွ င်းတွ င် သင့ ်ေကျာင်းသားများအား အချ ို ့ေန့များတွ င် စာေမးပွဲ စစ်�ိုင်�ပီ း အချ ို ့ေန့များတွ င် စာသင်�ိုင်ပါသည်။
ေကျာင်းသားများမှ တစ်ချိန်လုံးစာေမးပွဲ မေြဖရပါ။ သင့ ်ေကျာင်းသားအတွ က် စာေမးပွဲ ေန့ရက် အတိ အကျကို ၊ သင့ ်ကေလး၏
ဆရာထံ တွ င် ဆက်သွယ် ေမးြမန်းပါ။
၁-၈ တန်း

�သဂုတ်လ ၂၂ ရက်– စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

ေဆာင်ဦး

သူ ငယ်တန်း

�သဂုတ်လ၂၂ ရက်– ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်

ေဆာင်ဦး

ELA-S၊ K-8
K-8

�ို ဝင်ဘာလ ၁ ရက်– ၂၈ ရက်

�ှ စ်ဝက်

�ို ဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် – ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၁၇ ရက်

�ှ စ်ဝက်

K-8

ဧ�ပီ လ ၇ ရက်– ေမလ ၁၆ ရက်

�ှ စ်ကုန်

က��ု ိ ပ်၏ကေလးသည် မည်သည့ ်အမှ တ်ရမည်နည်း။
Istation စာေမးပွဲ မှ အဓိ ကအမှတ် �ှ စ်မျ ိုးေပးပါသည်- လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရည်အ�� န် �ှ င့ ် ရာ�� န်းြပအဆင့ ်။ လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရည်အ�� န်
သည် ေယဘုယျအားြဖင့ ် ေကျာင်းသား၏ အလုံးစုံေသာ စာဖတ်��ြခင်းကို ေကျာင်းသား၏ စွ မ်းေဆာင်ရည်�ှင့ ်ကိုက် ညီ �ပီ း
သင်�ကားေရး အဆင့ ် အတွ င်းတွ င်နံပါတ်တစ်ခုတပ်၍ အမှတ်ေပးပါသည်။ အဆင့ ်များကို ေအာက်ပါအတို င်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။o
o
o

အဆင့ ် ၁- အတန်းအဆင့ ်အလို က် စွ မ်းေဆာင်�ိုင်သည့ ်ေကျာင်းသားများ
အဆင့ ် ၂- အတန်းအဆင့ ်ေအာက် အနည်းငယ်ေလျာ့ ၍ စွ မ်းေဆာင်�ိုင်ေသာ �ှ င့ ် အကူ အညီ လို အပ်ေနေသာ
ေကျာင်းသားများ
အဆင့ ် ၃- အတန်းအဆင့ ်ေအာက် များစွ ာေလျာ့ ၍ စွ မ်းေဆာင်�ိုင်ေသာ �ှ င့ ် အနီးကပ်ဝင်ေရာက် ကူ ညီ ရန်
လို အပ်ေနေသာ ေကျာင်းသားများ

အဆင့ ်များအတွ က် ယင်းအမှတ်မ ပမာဏသည် စိ စစ်ချက် အေြခခံ ေပ�မူ တည်၍ ကွဲ ြပားပါသည်။
ထို ရာခို င်��န်းကျအဆင့ ်သည် ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား စံ အြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည့ ် နမူ နာေကျာင်းသားများ�ှ င့ ် ��ိင်းယှဥ်၍
အမှတ်ေပးအဆင့ ်သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ၇၅ ရာခို င်��န်း�ကားတွ င်း အမှတ်ရ�ှိပါက၊ သူ သို ့မဟုတ်
သူ မသည် စံ အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့ ် သူ �ှ င့ ်�ွယ်တူအြခား ၇၅ ရာခို င်��န်းေသာနမူ နာေကျာင်းသားများ �ှ င့ ်တန်းတူ ၊ သို ့မဟုတ်
ပို မို အမှတ်ေကာင်းသည်ဟု ဆို �ို င်ပါသည်။

ဤရမှတ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
Istation စိ စစ်ချက်များသည် ဆရာများသင်�ကားြခင်းကို လမ်း�� န်၊ ေြပာင်းလဲ �ိုင်ရန်အသုံး�ပရန် တန်ဖိုး �ှိေသာ
အချက်အလက်ပွိုင့ ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ISIP အမှတ်များကို သင့ ်ကေလး၏စာဖတ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသား၏ အားသာချက်�ှင့ ်
အားနည်းချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ စာဖတ်ြခင်း ဦးတည်ချက်များချမှတ်ြခင်း၊ စာဖတ်ြခင်းတို းတက်မ� ေစာင့ ်�ကပ်ြခင်း၊
ဦးတည်ချက်ထားေသာ စာဖတ်��ြခင်းလုပ်ေဆာင်မ�ကို ဖန်တီးြခင်း၊ �ှ င့ ် မိ မိကေလးသည် စာဖတ်ြခင်းဆို င်ရာ အေထာက်အပံ့ များ
ထပ်မံလို ြခင်း �ှိ မ�ှိကို ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်းဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက် http://dpsare.com/read-act/ သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့်���ိုင်ပါသည်
က��်ုပ်တို့သည် သင့ ်ကေလး၏ပညာေရး တွ င်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကိုတို က်တွန်းပါသည်။ သင့ ်အိမ်မှာ သင့ ်ကေလးအတွ က်
သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ် နည်းလမ်းများအတွ က်�ှင့ ် စမ်းသပ် ေနရာထို င်ခင်းရ�ှိရန် သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန်
ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း မေ�ှ ာင့ ်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။
အေထာက်အကူ �ပမည့ ် အချက်အလက်များ ရ�ှိေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standardsresources/ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွ ားေရာက်�ကည့ ်��ရန် တို က်တွန်း အပ်ပါသည်
§
§

နည်းပညာဆို င်ရာမိ ဘလမ်း�� န်
အဂ� လိ ပ်စာေလ့လာသူ များအတွ က်
သတင်းအချက်အလက်

§

ေကာ်လိုရာဒို အစို းရ အရင်းအြမစ်များ

စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍သိ လိုသည်များ�ှ င့ ် ေမးခွ န်းများ �ှိပါက သင့ ် ကေလး၏ေကျာင်းအား တို က်�ု ိ က် ဆက်သွယ် ၍ြဖစ်ေစ
သို ့မဟုတ် မိ သားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံ ပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ကို ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း �ို င်ပါသည်။

