
 

 

 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
၀ှဿ၈-ဿ၉ပညာသင္ႏွစ္ 

ISTATION (ISIP အေစာပုိင္းစာဖတ္ျခင္း၊ ISIP အဆင့္ျမင့္ စာဖတ္သူမ်ား၊ ISIP စပိန္ဘာသာျဖင့္စစ္ေဆးမႈ) 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိရမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏွံ ႔စပ္မႈရွိမရိွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ဿ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၐတြင္ ေရာက္ရိွေနမႈရွိမရိွတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ တန္ဖိုးရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစပါသည္။ ယင္းဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ 
ပညာေရးပုိင္းတုိးတက္မႈရွိမရိွကုိ သိသာေစမည့္ သက္ေသခံကုိယ္ထည္တစ္ခုအား တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

Istation အား မူလတန္းမွ ၃ တန္းထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔ငယ္အလုိက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အတန္းတစ္တန္းလုံးအလုိက္ျဖစ္ေစ 
အြန္လုိင္းမွတဆင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေဆးမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးအားသာသည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈတုိးတက္မႈတြင္ 
ရွိေနႏုိင္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား သိရိွေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ Istation စစ္ေဆးမႈသည္ ၎တုိ႔၏ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ဘာသာစကားေပၐတြင္ အေျခခံသည္။ 
 

 ISIP အေစာပုိင္း စာဖတ္ျခင္း(ER)  သူငယ္တန္းမွ ၁ တန္းထိ  အဂၤလိပ္ဘာသာ 

ISIP Español - Lecutra Temprana သူငယ္တန္းမွ ၁ တန္းထိ  စပိန္ဘာသာ 

ISIP အဆင့္ျမင့္ စာဖတ္ျခင္း(AR)  ၂ တန္းမွ ၈ တန္းထိ အဂၤလိပ္စာ 
 

 

 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳမည္နည္း။ 

ကိုလုိရာဒုိျပည္နယ္ စာဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ သူငယ္တန္းမွ ၁ တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း ျပည္နယ္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားေသာ ၾကားျဖတ္ အဖတ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာအက္ဥပေဒအရ 
စစ္ေဆးမႈကာလသည္ ေဆာင္းဦးရာသီ၊ ႏွစ္လယ္ႏွင့္ ေႏြဦးရာသီၾကား ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေဆာင္းဦးရာသီ စစ္ေဆးမႈကို ေျဖဆုိရန္ အပုိေဆာင္း ျပကၡဒိန္ ရက္ ၁ှ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးအမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ေရာက္ေနေသာ မူလတန္းမွ ၁ 
တန္းထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂င္း၏စာဖတ္ႏႈန္းအဆင့္အား သိရိွရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အပုိေဆာင္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု မွ ႏွစ္ခုထိ လုိအပ္ႏိုင္သည္။  
 
စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ စစ္ေဆးမည့္ကာလ-  

 
     တန္း -ဿ၀ တန္း  ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပုိင္း-         ဘာလေႏွာင္းပုိင္း ေဆာင္းဦးရာသီ 
သူငယ္တန္း - ဿ၀ တန္း ဒီဇင္ဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ ႏွစ္ဝက္ 
သူငယ္တန္း - ဿ၀ တန္း ဧျပီလ- ေမလလယ္   ေႏြဦးရာသီ 

 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအလိုက္ စစ္ေဆးမည့္ေန႔မ်ား ကြလဲြႏိုဲင္သည္။ သင့္ကေလးအတြက္ စစ္ေဆးမည့္ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိေစရန္ သင့္ကေလး၏ဆရာႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ပါ။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သည့္ ရမွတ္(မ်ား)ကုိ ရရိွမည္နည္း။   

Istation စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အဓိက ရမွတ္ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ေပးမည္ျဖစ္သည္ - စြမ္းေဆာင္ရည္အညႊန္းကိန္းႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အညႊန္းကိန္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းသား၏ အလုံးစံုေသာစာဖတ္စြမ္းရည္ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ားအတြင္းရွိ 
ေက်ာင္းသားစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ အဆင့္မ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ထားသည္ - 
 
အဆင့္ ဿ - အတန္းအလုိက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အဆင့္ ၀ - စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ မိမိအတန္းအဆင့္ေအာက္ အေတာ္အတန္ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ပ့ံပိုးေထာက္ပ့ံမႈလုိေနျခင္း 
အဆင့္ ၁- စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ မိမိအတန္းအဆင့္ေအာက္ အလြန္အမင္းေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ေသာၾကားဝင္ပ့ံပိုးေထာက္ပ့ံမႈလုိေနျခင္း  
 
အဆင့္မ်ားအလုိက္ ယင္းရမွတ္မ်ားအတုိင္းအတာမွာ ေက်ာင္းသားအားျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအရ ေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။  
 
ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပံုမွန္အေန အထားတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ျပီး လုိအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေက်ာင္းသား၏ အဆင့္ကုိ 



 

 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးေသာ ရမွတ္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူတစ္ဦးရမွတ္သည္ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္တြင္ တည္ရွိပါက ၂င္းသည္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ 
၂င္းအရြယ္ ပုံမွန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၃ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တန္းတူရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိေတာ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ 
 

 
ယင္းရမွတ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။ 

Istation စစ္းေဆးမႈမ်ားသည္ ဆရာမ်ားမွ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိမြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ အသုံးျပဳေသာ တန္ဖုိးရွိသည့္ အခ်က္လက္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ကေလး၏ စာဖတ္ႏႈန္းအဆင့္ကုိ သိရိွရန္၊ စာဖတ္မႈဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ အာနည္းခ်က္မ်ားကုိသိရွိရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ 
စာဖတ္ႏႈန္းတိုးတက္လာမႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္၊ စာဖတ္ႏႈန္းတုိးတက္လာေစရန္ ၾကားဝင္ပ့ံပိုးေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင့္ကေလး 
စာဖတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေနာက္ထပ္အေထာက္အပ့ံမ်ားလုိမလုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ISIP ရမွတ္မ်ားအား အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
 

 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသလား 

သင့္ကေလးပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္အား တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္အေထာက္အကူျပဳေပးႏ္ုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသိရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေနရာထိုင္ခင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔အေၾကာင္း သိရိွလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မတံု႔ဆုိင္းပါႏွင့္။ 
 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား -စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား 
ၾကည့္ရႈရန္- 

 assessments.dpsk12.org 
 
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ (၇၀ှ) ၂၀၁-၁ှ၃၂ 
သုိ႔ေခၐဆုိျပီး မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

 

? 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4716.30020/assessments.dpsk12.org

