
 

အကဲျ ဖတျ ျတင ္းငအဖးကတ  ဘိလ တငညးြတ  
၂၀၁၈-၂၀၁၉  ေက္းျတငစ  တ 

 

ISTATION (ISIP ကြဦင း ဖတျ ျတင၊ ISIP အဆျ့တျ ျ့တ း ဖတဖတ၊ ISIP Español) 

အကဲျ ဖတ  တေဆင း ္းငဖညတ ေက္းျတငဖးင ္းင၊  ဘိ ္းငစ ျ့တ ဆရး ္းငကိို ေက္းျတငဖးင ္းင ၂၁ ရး ိုအဖးကတ 
အဖြတငအဆျ့တ ္ ္ိြတ ္ညြံတင ္းငကိို ဖဖတကၽး တင းရ ိ ရ ိစ ျ့တ ဘဲး ႔တရြတလ တငေ ကးျတငေ ငရ  ိရ ိ  ေဖးဖြတ ိိုငရ ိေဖး အ ္ကတအလကတ 
 ္းငကိိုေ ငဖညတ္။ ဤအကဲျ ဖတ  တေဆင း ရလဒတ ္းငဖညတ ဖျ့တကေလငး ညးေရငဖိိုငဖကတ းကိို ဖကတေဖျ  းရးဖးျတ 
အဖိိုျတငအဖးဖ တ ိုကိို ေ ငရြတရညတရး႔တဖညတ္။ 
 

 
 

ဤအကျဲ ဖတ  တေဆင းမးဘး ာလ?ဲ 

Istation ကိို ဖတျ႔တဖြတင   ၈ ဖြတငအအိေက္းျတငဖးင ္းငအဖးကတ ဖ တေ႔းကတ စ၊ အို တ ိုျ႔တလိိုကတ (ဖိို ) 
ဖ တဖြတငလ္ိုငအေြျ ျ့တ အးြတလိိုျတငဖးျတ  စ အ္ို တ ္်ဳ တဖညတ္။ ဤ  တေဆင းး အဓကိရညတရး႔တ ္ကတ  း ဖျ့တကေလငး 
 းဖဖတေျ းကတျ ျတင  း႕္ၿ ိ်ဳင းအဖးကတ အးငဖး ္ကတစ ျ့တ လိိုအ တ ္ကတ ္းငကိို ေဖ ္း းး 
ဖိရ ိစိုိျတရြတျ  တဖညတ္။ ေက္းျတငဖးင ္းငဖညတ ဖတဖိို း အဖြတငအဆျ့တအလိိုကတစ ျ့တ ဘးဖး ကးင ညံြတ ကးင ္ကတအလိိုကတ 
Istation အကဲျ ဖတျ ျတင ္းငကိို လို တေဆးျတ ကဖညတ္။  

 

ISIP ကြဦင း ဖတျ ျတင (ER)   တ ကိ်ဳ -  ၃ ဖြတင  အဂၤလိ တ း  

ISIP Español - Lectura Temprana   တ ကိ်ဳ -  ၃ ဖြတင    ိြတဘးဖး  

ISIP အဆျ့တျ ျ့တ း ဖတျ ျတင (AR)  ၄ဖြတင စ ျ့တ ၈ ဖြတင  အဂၤလိ တ း  

ISIP Español- Lectura Avanzada  ၄ဖြတင စ ျ့တ -၈ ဖြတင    ိြတဘးဖး  
  

 
 

ကၽးစိုတ တးကေလငကိို ဘ႔တေဖး ့ တေဆင ာ ညတလ?ဲ 

Colorado READ ဥ ေဒအရ K-3 ဖးျတရ ိေဖးေက္းျတငဖးငအးငလ္ိုငဖညတ ဖဖတ  ဖတအးငေဖး   တေဆငဖည့တ၀ျတငဒိိုင 
အဖးျတငဖးျတ ျ ညတြ႔တဘိုဖတအ ဲး႕   အဖညတျ ်ဳအးငေဖး ႔း႔စ း ဖတျ ျတင အကဲျ ဖတ းျ ျ့တ 
  တေဆငအကဲျ ဖတ ညတျ  တဖညတ္။ READ ဥ ေဒျ ျ့တ   တေဆငဖည့တ၀ျတငဒိိုင ္းငကိို ေဆးျတငဦင၊ စ  တလညတ ိိုျတင စ ျ့တ ေစးဦငဖိို ဖးျတ 
ရကတဖဖ ၱဖတ ေျ းကတ ဖတ ကး အးငရ ိဖညတ္။ ဖတျ႔တဖြတငေက္းျတငဖးင ္းငဖညတ ဖတဖိို း ေဆးျတငဦငအကဲျ ဖတ 
  တေဆငျ ျတငကိို ၿ စငေျ းကတရြတ ျ ကျဒိြတရကတ ၃၀ ရကတအ တ ္ရရ ိဖညတ္။ ျ ညတြ႔တဥ ေဒအရ ဖတျ႔တဖြတင   ဖ္ိုငဖြတငအအ ိ
အြညတငဆ္ိုင ဖဖတေျ းကတ းအဆျ့တအကတ အ  ဖတရြညတငေဖး ေက္းျတငဖးင ္းငဖညတ  း ဖတစိိုျတ းအဆျ့တကိို အဖညတျ ်ဳရြတ 
  တေဆငျ ျတငဖ တ ို   စ  တ ိုအအိ အ တ ္ျ ်ဳလို တရြတ လိိုအ တလိ ့တ ညတ္။ 
 

READ ဥ ေဒ   တေဆငဖည့တ၀ျတငဒိိုင ္းင - 
 

အဖြတင K – ၁၂  ဖဂိုဖတေြးကတ ိိုျတင –
 ေအးကတဖိိုဘးေြးကတ ိိုျတင 

ေဆးျတငဦင 

အဖြတင K – ၁၂ ဒစဇျတဘး – ေ ေ င၀ာရစလလ႔တ စ  တအလ႔တ 
အဖြတင K – ၁၂ ဧျ စ – ေ လလ႔တ ေစးဦင 

 

  တေဆငျ ျတငရကတ ္းငဖညတ ေက္းျတငအလိိုကတ ေျ းျတငလဲ းရ စိိိုျတဖညတ္။ ဖျ့တေက္းျတငဖးငအဖးကတ ဖဖတ  ဖတအးငေဖး 
  တေဆငဖည့တရကတ ္းငကိို ဖရိ ိရြတဖျ့တကေလငး ဆရးအေ္ ငျ ြတင ာ္။ 
 



 
 

ကၽးစိုတ တးကေလင ဘးအ  ဖတ( ္းင)ရ  းလ?ဲ    

Istation အကဲျ ဖတျ ျတင ္းငဖညတ အဓကိအ  ဖတစ  တ ္ိ်ဳငေ ငဖညတ -  း တငေဆးျတစိိုျတ းအညံြတငစ ျ့တ ရး ိုိျတစးြတငက္ြတ 
အဆျ့တဖိို ျ  တဖညတ္။   း တငေဆးျတစိိုျတ းအညြံတငဖညတ ေက္းျတငဖးငဖ တေ႔းကတး ျ ္်ဳျ္ိုေဖး း ဖတစိိုျတဖည့တ  း တငရညတကိို 
ဖျတ ကးင ိို  ္ းဆိိုျတရး အဆျ့တဖ တ ိုအဖးျတင အိိုေက္းျတငဖးငး  း တငေဆးျတစိိုျတ းစ ျ့တ ကိိုကတညစေဖးြ္ ာဖတ ဖ တ ိုအေြျ ျ့တ 
 ြတ   ြတငျ ဖဖညတ္။  အဆျ့တ ္းငကိို ေအးကတ ာအဖိိုျတငေ ငျ အးငဖညတ - 
 
အဆျ့တ ၁ - ေက္းျတငဖးင ္းင အဖြတငအဆျ့တအလိိုကတ  း တငေဆးျတစိိုျတဖညတ 
အဆျ့တ ၂ - ေက္းျတငဖးင ္းငဖညတ အဖြတငအဆျ့တး ေအးကတဖးျတ အဖျ့တအဖျ့တ  း တငေဆးျတစိုျိတၿ စင ဖိိုငဖကတေအးျတ 
လို တ ိို လိိုအ တဖညတ္။  
အဆျ့တ ၃ - ေက္းျတငဖးင ္းငး  း တငေဆးျတစိုိျတ းဖညတ အဖြတငအဆျ့တး ေအးကတဖးျတ ဖဖိိဖးဖးြ ိ့တက္ေြၿ စင 
ဖိိုငဖကတေအးျတ လို တ ိို အအတငလိိုအ တဖညတ္။  
အဆျ့တ ဥတအးင းအဖးကတ အ  ဖတ ္းငအကးးအေ၀ငဖညတ အကဲျ ဖတ  တေဆငျ ျတင  လကတေ းျတငအလိိုကတ ကဲးျ းင းရ ဖိညတ္။  
 
ရး ိုျိတစးြတငက္ြတ အဆျ့တဖညတ ေက္းျတငဖးငဖ တေ႔းကတကိို ကၽးစတို တဖိို   ္ြ တြးေက္းျတငဖးင ္းငစ ျ့တ စးိျတင႔ ဥတစိိုျတဖည့တ 
အဆျ့တကိိုေ ငေဖး အ  ဖတ ျတျ  တဖညတ္။  အက႔တ၍ေက္းျတငဖးငဖ တေ႔းကတဖညတ ၇၅ ေ႔းကတေျ းကတ 
ရး ိုျိတစးြတငက္ြတျ  တ ာက အိုိေက္းျတငဖးင (ဖိို ) ေက္းျတငဖတဖညတ   တေဆင း ္ြ တြးဖးျတရ  ိဖတ(ဖိို )ဖတ း 
အဖကတအရး႔တရ ိ ေက္းျတငဖးင ္းငး ၇၅ ရး ိိုျတစးြတင   ရရ ဖိည့တအဖိိုျတင အြညတငဆ္ိုငအ တဖတ (ဖိို ) ႔ျတငအကတ ိို ိို၍ 
အ  ဖတရရ ဖိညတမို ဆိိုစိိုျတဖညတ္။ 

 
 

ဤအ  ဖတ ္းငကိိုဘ႔တလိိုအဖ္ိုင ္ရ လ?ဲ 

Istation အကဲျ ဖတျ ျတင ္းငဖညတ ဆရး ္းင   လ တငညံြတ းေ ငရြတစ ျ့တ ဖျတ ကးင ိို  ္ းကိို ျ ျတဆျတရြတ အဖ္ိုငျ ်ဳေဖး 
ဖြတ ိိုငရ ိေဖး ေဒဖး ္းင ျတျ  တဖညတ္။ ISIP အ  ဖတ ္းငကိို ေအးကတ ာအဖိိုျတင အဖ္ိုငျ ်ဳစိိုျတဖညတ  
ဖျ့တကေလင း ဖတစိိုျတ း အဆျ့တကိိုဖရိ ိရြတ ေက္းျတငဖးငး အးငဖး ္ကတ ္းငစ ျ့တ အးငြညတင ္ကတ ္းငစ ျ့တ ဖကတဆိိုျတေဖး 
 း ဖတ ြတငဖိိုျတ ္းငကိို ဖဖတ  ဖတျ ျတင၊ 
 း ဖတျ ျတငဖိုိငဖကတ းကိို ေ းျ့တ ကည့တျ ျတင၊   တ  ဖတအးငေဖး  း ဖတ းဖိိုငဖကတေအးျတ လို တေဆးျတျ ျတငစ ျ့တ အက႔တ၍ 
ဖျ့တကေလငဖညတ  း ဖတရးဖးျတ  ္ ့ိိုင း လိို လိိုကိို ဆ္ိုငျ ဖတစိိုျတဖညတ္။ 

  ?   
 

အ တဖိိုငအ ္ကတအလကတ ္းင 

ကး္စိုတ တဖိို ဖညတ ဖျ့တအးင ဖျ့တကေလငး ညးေရငဖးျတ  ာ၀ျတရြတဖိိုကတဖးြတငဖညတ္။ ဖျ့တကေလငးဆရးစ ျ့တ ဆကတဖး႔တၿ စင  
ဖျ့တကေလငကိို အိ တဖးျတကတညစစိိုျတဖည့တ ြညတငလ တင ္းငစ ျ့တ ရစိိုျတဖညတ   တေဆင း ္းငအဖးကတ ေ ငျ ြတငရြတ ေက္ငဇတငျ ်ဳ၍ 
၀ြတ ေလင ာစ ျ့တ္။ 
 
ေြးကတအ တ အ ္ကတအလကတ ္းငအဖးကတ အကျဲ ဖတျ ျတင 
၀ျတေရးကတ ာ - 

• assessments.dpsk12.orgs 

အက႔တ၍ ဖျတဖညတအကျဲ ဖတ  တေဆင း ္းင စ ျ့တ  ဖတဖကတ၍ ေ င းြတင ္းင (ဖိို )  တ ြတ ရး ္းငရ  ိာက 
ဖျ့တကေလငး ေက္းျတငဖိို ဖိိုကတရိိုကတ (ဖိို )  ဖိးင ို 
ကိို႔တ းငလ ႔တအ ဲး႕ ၀ြတေဆးျတ း ္းင (၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ ဖိို ေ င ာ္။ 
 

 

 

http://assessments.dpsk12.org/

