မိ ဘများအတွ က် STAR အေစာဦးပို င်းစာေပအဖွဲ အ
့ စည်း (SELE) လမ်း�� န်
ဤစိ စစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိ ဘ �ှ င့ ်ဆရာများအတွ 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။
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STAR ဆို သည်မှာအဘယ်နည်း။
STAR အေစာဦးပို င်းစာေပအဖွဲ အ
့ စည်း(SELE) သည် ကွ န်ြပူတာအသုံး�ပ၍ တစ်ဦးချင်း၊ အဖွဲ င့ ယ်၊ တစ်တန်းလုံးအား
သူ ငယ်တန်းမှ တတိ ယတန်းအထိ ေကျာင်းသားများအား စိ စစ်ေပးသည့ ် ပုံစံ ေြပာင်းလ�ဲ စိ စစ်ချက် ြဖစ်ပါသည်။ စိ စစ်ချက်၏ အဓိ က
ရည်�ွယ်ချက်မှာ မိ မိကေလး၏ အားသာချက်�ှင့ ် လို အပ်ချက် အတိ အကျကို စာေပတို းတက်ရန်အတွ က်
ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ SELE သည် ကို လို ရာဒို READ Act အရ ြပည်နယ်လိုအပ်ချက်များကို ြပည့ ်မှီ�ပီ း
အတန်းအဆင့ ်အလို က် �ှိသင့ ်ေသာ စွ မ်းေဆာင်ရည် နိမ့်ကျေနေသာ ေကျာင်းသားများကို ေဖာ်ထုတ်�ပီ း မိ ဘများမှ စာဖတ်��ရာတွ င်
ဝင်ေရာက်လုပ်ေဆာင်�ိုင်ေသာ (စာဖတ်��ြခင်း အစီ အစဥ်) အတွ က် ပူ းေပါင်း ေဆာင်�ွက်ေပးပါသည်။ ေကျာင်းများမှ မိ မိကေလး၏
တစ်�ှစ်ပတ်လုံး စာဖတ်��ြခင်း တို းတက်မ� ကို ေစာင့ ်�ကည့ ်�ိုင်ရန် SELE အားအသုံး�ပပါသည်။

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။ သူ /သူ မ၏ စာေမးပွဲ
အချိန်ဇယားအတိ အကျအတွ က် သင့ ်ကေလး၏ ေကျာင်း�ှ င့ ် ေမးြမန်းအ�ကံ ေတာင်းပါ။
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။
၁-၁၂ တန်း

�သဂုတ်လ ၂၂ ရက်– စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

ေဆာင်ဦး

သူ ငယ်တန်း
ELA-S, K-12

�သဂုတ်လ၂၂ ရက်– ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်

ေဆာင်ဦး

�ို ဝင်ဘာလ ၁ ရက်– ၂၈ ရက်

�ှ စ်ဝက်

K-12

�ို ဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် – ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၁၇ ရက်

�ှ စ်ဝက်

K-12

ဧ�ပီ လ ၇ ရက်– ေမလ ၁၆ ရက်

�ှ စ်ကုန်

က��်ု ပ် ကေလး၏ ရမှ တ်သည် မည်သည့ ် အဓိ ပ�ာယ်�ှိသနည်း။
STAR အေစာဦးပို င်းစာေပအဖွဲ အ
့ စည်းသည် စာဖတ်��ြခင်းတွ င် အေရးပါလှေသာ ဖွံ �့ ဖိ းမ� ြဖစ်သည့ ် သင့ ်ကေလးငယ်၏
သေဘာတရား နားလည်မ��ှင့ ် ပို င်ဆိုင်ေသာ အထူ း စွ မ်းရည်များကို အမှတ်ေပးပါသည်။ SELE ရမှတ်များသည် ကာလ
အတိ အကျတစ်ခုအတွ င်းတွ င် ရ�ှိသည့ ် ေအာင်ြမင်မ�အား ပုံရိ ပ်ထင် ကို ယ်စား�ပ�ပီ း သင့ ်ကေလးသည် ေကျာင်းတွ င် မည်သို့
လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကို �ု ပ်ပုံတစ်ခုတည်းြဖင့ ် ေပးအပ်လိုက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ SELE မှ အမှတ် ၃၀၀-၉၀၀ �ကား�ှိ၊
အတို င်းအတာအမှတ် (SS)၊ တစ်ခုတွ က်ချက်ေပး�ပီ း ယင်းအမှတ် ကို အသုံး�ပ၍ အတန်းများအားလုံး�ှိ ေကျာင်းသားများ၏
စွ မ်းေဆာင်မ�ကို ��ိင်းယှဥ်ရန် အသုံး�ပပါမည်။ ARE ဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်ေသာ- http://dpsare.com/district-tests/star/ တွ င်

အချက်အလက်များပို မို ၍ ထဲ ထဲဝင်ဝင် �ှာေဖွ �ိုင်ပါသည်။
ဤရမှတ်များအားမည်ကဲ့သို ့အသု ံ းချမည်နည်း။
STAR အေစာဦးပို င်းစာေပအဖွဲ အ
့ စည်းသည် ဆရာများသင်�ကားေရးလမ်း�� န်�ှင့ ် �� န်�ကားချက်များ မွ န်းမံ ရန် တန်ဖိုး �ှိေသာ
အချက်အလက်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ SELE အမှတ်များအား သင့ ်ကေလးသည် စာဖတ်���ိုင်ြခင်း၊ စာဖတ်��မ�ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ
ချြခင်း၊ စာဖတ်��မ�ဆိုင်ရာ တို းတက်ချက်အား ေစာင့ ်�ကည့ ်ြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စာဖတ်��ြခင်းဆို င်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ဖန်တီးြခင်း၊ �ှ င့ ် သင့ ်ကေလးမှ စာဖတ်��ရာတွ င် ြဖည့ ်စွက် အေထာက်အပံ့ လို အပ်မ� �ှိ မ�ှိ ဆုံးြဖတ်�ိုင်ရန် အသုံး�ပ�ို င်ပါသည်။

?

ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ

က��်ုပ်တို့မှ သင့ ်ကေလး၏ ပညာေရး�ှ င့ ် SELE စိ စစ်ချက် အတွ က် ြပင်ဆင်မ�တွင် ပါဝင်ရန် သင်အား တို က်တွန်းပါသည်။
သင့ ်အိမ်မှာသင့ ်ကေလးအတွ က်သင်ကူညီ ေပး�ို င်သည့ ်နည်းလမ်းများအတွ က်သင့ ်ကေလး၏ဆရာမ�ှ င့ ် ဆက်သွယ်ဖို့�ကိ းစားရန်
ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း မေ�ှ ာင့ ်ေ�ှ းပါ�ှ င့ ်။
စိ စစ်ချက်များ�ှ င့ ် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလို အပ်ပါက၊ တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန၊ �ှ င့ ် အကဲ ြဖတ်ြခင်းဆို င်ရာ
ဝက်ဘ်ဆိုက် http://dpsare.com သို ့ သွ ားေရာက် �ကည့ ်���ိုင်ပါသည်
အပါအဝင် အေထာက်အကူ �ပမည့ ် အချက်အလက်များ ရ�ှိေစရန်၊ ေအာက်ပါ- standards.dpsk12.org/assessments
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားေရာက်�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�ု ိ က်ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ
သို ့မဟုတ် မိ သားစုဝင်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန ဖုန်းနံ ပါတ် (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သို ့ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း�ို င်ပါသည်။

