
 

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္ 

STAR (STAR ကနဦးစာတတ္ျခငး္ႏငွ့္ STAR စာဖတ္ျခငး္) 
အကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈမ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏွင့ ္ဆရာမ်ားကုိ ေက်ာငး္သားမ်ား ၂၁ ရာစအုတြက္ 
အတန္းအဆင့္စခံ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားကုိ တတ္ကၽြမ္းမႈရွိမရွႏွိင့္ ဘဲြ႔ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွမိရွ ိစေသာတနဖ္ိုးရွေိသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိေပးသည။္ ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည ္သင့္ကေလး၏ပညာေရးတုိးတက္မႈကုိ သက္ေသျပမႈရာတြင ္
အတုိင္းအတာတစ္ခကုို ေပးရန္ရညရ္ြယ္သည္။ 
 

 
ဤအကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈဟာဘာပါလဲ? 

STAR (စာဖတ္ျခငး္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ စံခ်ိနစ္ညံႊနး္ျပဳထားေသာ စစေ္ဆးမႈ) စာတတ္ျခင္း အကဲျဖတ္ 
စစေ္ဆးျခင္းမ်ားသည ္တစဦ္းစီ၊ အပုစ္ငုယ္၊ (သုိ႔) တစ္တန္းလုံးအတြက္ စမီံျပဳုလုပေ္ပးသည့ ္လုိက္ေလ်ာညေီထြရွေိသာ 
ကြန္ျပဴတာအကဲျဖတ္ စစေ္ဆးျခင္းမ်ားျဖစ္သည ္DPS သည ္အဂၤလိပစ္ာဖတ္ျခငး္ ေအာင္ျမငမ္ႈ အဆင့္မ်ားအတြက္ STAR 
စစေ္ဆးေပးေသာ အရာႏွစ္ခကုို အသုံးျပဳသည ္-  
 

1. STAR ကနဦးစာတတ္ေျမာက္မႈ - သူငယ္တနး္မ ွ၃ တန္းအထိအတြက္ တစႏ္ုငိ္ငလုံံး၏ စအံျဖစ ္စမီံျပဳလုပေ္ပးသည။္ 
2. STAR စာဖတ္ျခင္း - ၁ တနး္မ ွ၁၂ တန္းအထိအတြက္ တစႏ္ုိငင္ံလုံး၏ စအံျဖစ ္စီမံျပဳလုပေ္ပးသည္။  

 
STAR ကနဦးစာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့ ္STAR စာဖတ္ျခင္းသည ္Colorado READ ဥပေဒ၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပးီ ေက်ာငး္သားမ်ား၏ စာဖတ္ႏိုငမ္ႈ အဆင့္မ်ားႏွင့ ္တုိးတက္မႈကုိ တုိငး္တာျခငး္ႏွင့္၊ စာဖတ္ျခငး္အားနညး္မႈမ်ားႏွင့ ္
ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ခဲြျခားႏိုင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စိစစရ္ာတြင ္အသုံးျပဳသည။္ STAR ၏အေၾကာငး္ရင္းရွာေသာ 
ေဒတာမ်ားကုိ စာဖတ္ရာတြင္ အတန္းအဆင့္၏ ေအာက္သိသိသာသာ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ပါ 
စာဖတ္ျခင္း ၾကားဝငအ္စီအစဥ္မ်ား (READ အစအီစဥမ္်ား) ကုိဖန္တီးရာတြင ္အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္။  
 

 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလးကုိ ဘယ္ေတာစ့စေ္ဆးပါမညလဲ္? 

Colorado READ ဥပေဒအရ K-၃ တနး္မ်ားတြင္ရွ ိေက်ာင္းသားအားလုံးသည ္ျပညန္ယ္ဘုတ္အဖဲြ႕ အတည္ျပဳထားေသာ ယာယီ 
စာဖတ္အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈတစခ္ုျဖင့ ္အခ်ိဳ႕စစ္ေဆးေသာ ဝငး္ဒုိးမ်ားအတြင္းတြင ္စစေ္ဆးရမည္။ ထုိ READ ဥပေဒ 
စစေ္ဆးေသာ ဝင္းဒုိးမ်ားကုိ ေဆာငး္ဦး၊ ႏစွ္လည္၊ ႏငွ့ ္ေႏြဦးတြင ္ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ထားရွသိည။္ 
သူငယ္တနး္ေက်ာငး္သားမ်ားသည ္သူတုိ႔၏ ေဆာငး္ဦး အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္းကုိ ၿပီးေျမာက္ရန ္ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ 
ထပ္တုိးရရိွသည။္ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စစေ္ဆးရန ္ဝင္းဒုိးအားလုံးရွသိည္။ ျပည္နယ္ဥပဒအရ သူငယ္တနး္မ ွ
တတိယတန္းအထိ အနညး္ဆုံးတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ေအာက္ အမွတ္ရရွေိသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္စာဖတ္ျခငး္ အဆင့္ကုိ 
မွနက္နေ္ၾကာင္း စစေ္ဆးရန ္ထပ္တုိးအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း တစ္ခ ု(သုိ႔) ႏစွ္ခလုိုအပ္လိမ့္မည။္  
 
READ ဥပေဒ စမး္သပေ္သာ ဝငး္ဒိးုမ်ား - 

K – ၁၂ အတန္းမ်ား  ၾသဂုတ္လကုနပ္ိငု္း – ေအာက္တုိဘာလကုနပ္ိုငး္  ေဆာင္းဦး 
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ဒီဇငဘ္ာ – ေဖေဖၚဝါရီလ အလယ္ ႏွစလ္ည ္
K – ၁၂ အတန္းမ်ား ေမလလယ္ ေႏြဦး 

 
ေက်ာင္းေပၚလုိက္၍ စစ္ေဆးသည့္ရက္မ်ား ေျပာငး္လဲႏုိငသ္ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစေ္ဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇးူျပဳ၍ 
သင့္ေက်ာင္းသား ဆရာႏွင့္ ေမးျမနး္ပါ။ 
 



 
ကၽြႏ္ုပ၏္ကေလး ဘာအမတ္ွ(မ်ား)ရမာွလဲ?   

STAR အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္းမ ွေပးေသာ အဓိကအမတ္ွမ်ားထဲမ ွႏွစခ္မုွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္သည္ -  
 
စေကးျပဳထားေသာအမွတ္ (SS) သည ္အရာမ်ား၏ခက္ခမဲႈႏွင့ ္မနွ္ကန္ေသာတုံ႔ျပနမ္ႈမ်ား၏ အေရအတြက္ ေပၚတြငအ္ေျခခံသည္။ 
၎သည ္အတနး္မ်ား၌ စြမ္းေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ႏႈိငး္ယွဥ္ရာတြင ္အသုံးဝင္သည။္ STAR ကနဦးစာတတ္ေျမာက္မႈတြင ္
စေကးျပဳထားေသာအမွတ္ ၃၀၀ – ၉၀၀ ရွိၿပီး STAR စာဖတ္ျခငး္တြင ္၀ – ၁၄၀၀ ရွိသည္။   
 
ရာခိုငႏ္ႈန္းအဆင့ ္(PR) သည ္စေကးျပဳထားေသာအမွတ္ ရထားေသာ ေက်ာငး္သားတစေ္ယာက္၏ အမွတ္ႏငွ့္တူညီ (သုိ႔) 
ယင္းအမွတ္ထက္ နမိ့္သည့ ္တစႏ္ုိငင္ံလုံးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရာခိုငႏ္ႈန္းကုိျပသသည။္ PRs မ်ားသည ္စကုိံးကားေသာ 
အမွတ္မ်ားျဖစ္ၿပးီ ၁ မွ ၉၉ အထိရွိသည္။ PR ၇၅ ရေသာေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္သည္ တစႏ္ိငု္ငလုံံးရွ ိ
အတန္းတူေက်ာငး္သားမ်ား၏ ၇၅% အတုိငး္ (သုိ႔) သူတုိ႔ထက္ပိေုကာင္းစြာ စြမး္ေဆာငႏ္ုငိသ္ည္။ ေက်ာင္းသားတစေ္ယာက္၏ 
ရာခိုငႏ္ႈန္းအဆင့္သည ္ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့ ္တူညီသည္ - 
 
 

• စံ၌ရိ/ွစံထက္ပိ၍ု - ေက်ာင္းသားမ်ား အတနး္အဆင့္အတုိငး္ စြမး္ေဆာင္ႏိငု္ၾကသည ္
• ေစာင့္ၾကည့ ္- ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္နိမ့္၍ စြမး္ေဆာင္ႏုငိ္ၾကၿပီး ၾကားဝငလု္ပေ္ဆာငမ္ႈ လုိအပ္သည္။ 
• ၾကားဝငမ္ႈႏွင့ ္အေရးတႀကီးၾကားဝငမ္ႈ - ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္ သိသိသာသာနမိ့္၍ စြမ္းေဆာငႏ္ုိင္ၾကၿပးီ 

အေရးတႀကီး ၾကားဝင္လုပေ္ဆာငမ္ႈ လုိအပသ္ည။္  
 
သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ တိက်ေသာအမွတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိလုိပါက သင့္ကေလး၏ ဆရာထံ ေမးျမနး္ပါ။  
 

 
ဤအမတ္ွမ်ားကုိဘယ္လုိအသုံးခ်ရမလဲ? 

STAR အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခင္းမ်ားသည ္ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းရနႏ္ွင့ ္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မြမး္မံျပငဆ္ငရ္န ္တနဖ္ိုးရွေိသာ 
ေဒတာအခ်က္မ်ားကုိ ေပးသည္။ STAR အမတ္ွမ်ားကုိ သင့္ကေလး စာဖတ္ေနသည့ ္
အဆင့္ကုိ ေဖာ္ထုပေ္ပးျခငး္၊ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းအားႏွင့ ္ဟာကြက္မ်ားကုိလုိက္၍ စာဖတ္ပန္းတုိငမ္်ား 
သတ္မတ္ွျခင္း၊ ေက်ာင္းသားတုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခငး္၊ ဦးတညခ္်က္ပါ စာဖတ္ျခငး္၌ ၾကားဝငမ္ႈမ်ား၊ ႏွင့ ္သင့္ကေလး 
စာဖတ္ရာတြင ္ထပတုိ္းပံ့ပိးုမႈ လုိမလုိကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည။္  
 

 
ထပတုိ္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပတုိ္႔သည ္သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင ္ပါဝငရ္နတုိ္က္တြန္းသည။္ သင့္ကေလးကုိ အမိ္တြင္ကူညရီန ္ႏငွ့ ္
စစေ္ဆးသည့ ္ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ရႏုိငမ္ႈရန ္နည္းလမး္မ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ ဆရာကုိဆက္သြယ္ရန ္ဝနမ္ေလးပါႏွင့ ္
 
ေနာက္ထပ ္အခ်က္အလက္မ်ား - အကဲျဖတ္စစေ္ဆးျခငး္မ်ား 
ဝငေ္ရာက္ပါ - 
• assessments.dpsk12.orgs 
 
အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထံတြင္ေမးခြန္း (သုိ႔) ပပူနစ္ရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကုိ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ 
(သုိ႔) မိသားစ ုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သုိ႔ေခၚဆုိပါ။ 
 

 

?  
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