
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 

ISTATION (ISIP ကနဦးစာဖတျ္ခင္း၊ ISIP အဆင့္ျမင့္စာဖတသ္၊ူ ISIP Español) 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ 
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ုတတက္ၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘြဲ႔ယူရန္လမ္းေၾကာငး္ေပၚရွမိရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ကအ္လက ္
မ်ားကိုေပးသည္။ ဤအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတိးုတက္မႈကိ ုသကေ္သျပမႈရာတြင္ 
အတိငု္းအတာတစခ္ုကိ ုေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

Istation ကို သူငယတ္န္းမ ွ၈ တန္းအထ ိေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးစီ၊ အုပ္စုငယ္၊ (သို႔) တစ္တန္းလံုးအတြက ္
အြနလ္ိုင္းတြင္ စီမံျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဤစစ္ေဆးျခငး္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မာွ သင့္ကေလး၏ စာတတ္ေျမာက္ျခင္း 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတြင ္အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌ ရွိႏုိင္ေသာ စြမ္းအားႏွင့္ လိအုပ္ခ်ကက္ို ေဖာ္ထုပ္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတူို႔၏ အတန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ သတူို႔၏ ဘာသာစကားညႊန္ၾကားမႈ ေပၚတြင္မတူည္၍ Istation 
အကျဲဖတစ္စ္ေဆးမႈမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ၾကသည္။ 
 

 ISIP ကနဦးစာဖတ္ျခင္း (ER) မူၾကိဳ -  ၃ တန္း အဂၤလိပ္စာ 
ISIP Español – Lectura  Temprana မူၾကိဳ -  ၃ တန္း စပိန္ဘာသာ 
ISIP အဆင့္ျမင့္စာဖတ္သ ူ(AR) ၄ တန္းမွ ၈ တန္း အဂၤလိပ္စာ 
ISIP Español –Lectura Avanzada ၄ တန္းမွ ၅ တန္း စပိန္ဘာသာ 

 
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

Colorado READ ဥပေဒအရ K-၃ တန္းမ်ားတြင္ရွိ ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ျပည္နယဘ္ုတအ္ဖဲြ႕ အတည္ျပဳထားေသာ 
ယာယ ီစာဖတအ္ကျဲဖတ္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖင့္ အခ်ိဳ႕စစေ္ဆးေသာ ဝင္းဒိုးမ်ားအတြငး္တြင ္စစ္ေဆးရမည္။ ထို READ ဥပေဒ 
စစ္ေဆးေသာ ဝငး္ဒိုးမ်ားကို ေဆာငး္ဦး၊ ႏွစလ္ည္၊ ႏွင့္ ေႏြဦးတြင ္ရက္သတၱပတ ္ေျခာက္ပတ္ ထားရွသိည္။ 
သူငယ္တန္းေက်ာငး္သားမ်ားသည္ သတူို႔၏ ေဆာင္းဦး အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းကို ၿပီးေျမာကရ္န္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ 
ထပတ္ိုးရရိွသည္။ ျပည္နယဥ္ပဒအရ သူငယ္တန္းမွ တတယိတန္းအထ ိအနည္းဆံုးတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ေအာက ္
အမတွ္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္း အဆင့္ကို မနွ္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန ္ထပ္တိးုအကျဲဖတ ္စစ္ေဆးျခင္း 
တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခလုိုအပ္လိမ့္မည္။  
 
READ ဥပေဒ စမ္းသပ္ေသာ ဝင္းဒိးုမ်ား -  

 
 

K – ၁၂ အတန္းမ်ား  ၾသဂတုလ္ကနု္ပိုင္း – ေအာကတ္ိုဘာလကုန္ပိုငး္ ေဆာငး္ဦး 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ – ေဖေဖၚဝါရလီ အလယ ္ ႏွစ္လည္ 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ေမလ ေႏြဦး 

 
ေက်ာငး္ေပၚလိကု၍္ စစ္ေဆးသည့္ရက္မ်ား ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ စစ္ေဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
သင့္ေက်ာငး္သား ဆရာႏွင့္ ေမးျမန္းပါ။  
 



 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   

Istation အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းသည္ စြမး္ရည္အညႊန္းႏငွ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအဆင့္ဟ၍ူ အဓိကအမတွ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးသည္။  
စြမ္းရည္အညႊန္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ ျခံဳငံုစာဖတ္ႏိငု္စြမ္းကို ညႊနၾ္ကားမႈဆိုင္ရာ အဆင့္အတြင္း ထိုေက်ာင္းသား၏ 
စြမ္းေဆာင္မႈကို ကိကု္ညီေစမည့္ နံပါတတ္စ္ခု အေနႏွင့္ ခန္႔မွန္းေပးသည္။ 
ထိုအဆင့္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိငု္း ေဖာ္ျပထားသည္ - 
 
 အဆင့္ ၁ - ေက်ာငး္သားမ်ား အတနး္အဆင့္အလိုက ္စြမ္းေဆာင္ႏိုငသ္ည္ 
အဆင့္ ၂ -  ေက်ာငး္သားမ်ား အတနး္အဆင့္ထက္ နိမ့္၍စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္ 
အဆင့္ ၃ - ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက ္သသိသိာသာနိမ့္၍ စြမ္းေဆာင္ႏုိငၾ္ကၿပီး အျပင္းအထန္ 
ၾကားဝင္လပု္ေဆာင္မႈ လိအုပ္သည္။  
 
အဆင့္မ်ားအတြက္ ထိုအမတွ္မ်ား ကြာျခားမႈသည္ အကျဲဖတ္စစေ္ဆးမႈ ျပဳလပု္သည့္အရာေပၚတြင္ မူတည္သည္။  
 
ရာခိုင္ႏႈန္းအဆင့္သည္ အမတွတ္စ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာကက္ို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
စံအျဖစသ္တ္မတွထ္ားသည့္ ေက်ာငး္သားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယဥွ္သည့္ အဆင့္ကိုေပးသည္။ 
အကယ၍္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာကသ္ည္ ၇၅ ခုေျမာကရ္ာခိုင္ႏႈန္း အမတွတ္ြင္ရွသိည္ဆိုပါက သူ(သို႔)သူမသည္ 
စစ္ေဆးမႈျပဳေသာ စံအျဖစ္ သတ္မွတထ္ားသည့္ သူမ်ားမွ သူ(သို႔)သူမ၏ အသက္တ ူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အတိငု္းအနည္းဆံုး (သို႔) ထက္ပိသုာ၍ ရရွသိည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။  
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလ?ဲ 

Istation အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာငး္ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိ ုမြမ္းမံျပငဆ္င္ရန ္
တန္ဖိုးရွိေသာ ေဒတာအခ်က္ျဖစသ္ည္။ ISIP အမတွ္မ်ားကိ ုသင့္ကေလး စာဖတ္ေနသည့္ 
အဆင့္ကို ေဖာ္ထုပ္ေပးျခငး္၊ ေက်ာငး္သား၏ စြမ္းအားႏွင့္ ဟာကြကမ္်ားကိလုိကု္၍ စာဖတ္ပနး္တိငု္မ်ား 
သတ္မွတျ္ခင္း၊ ေက်ာငး္သားတိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္ပါ စာဖတ္ျခင္း၌ ၾကားဝင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ သင့္ကေလး 
စာဖတ္ရာတြင္ ထပတ္ိုးပံ့ပိးုမႈ လိုမလိကုို ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပတ္ို႔သည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝင္ရန္တိကုတ္ြန္းသည္။ သင့္ကေလးကိ ုအိမတ္ြငက္ူညီရန ္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးသည့္ ေနရာထိုငခ္င္းမ်ား ရႏုိင္မႈရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက ္သင့္ကေလး၏ ဆရာကိဆုက္သြယ္ရန ္ဝန္မေလးပါႏွင့္ 
 
ေနာကထ္ပ္ အခ်ကအ္လကမ္်ား - အကျဲဖတစ္စ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ဝင္ေရာက္ပါ - 

• assessments.dpsk12.orgs 
 
အကျဲဖတမ္ႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ သင့္ထတံြင္ေမးခြန္း (သို႔) ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို 
တိကု္ရိုကဆ္ကသ္ြယ္ပါ (သို႔) မိသားစု ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ေခၚဆိပုါ။ 
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