အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္
ISTATION (ISIP ကနဦးစာဖတ္ျခင္း၊ ISIP အဆင့္ျမင့္စာဖတ္သ၊ူ ISIP Español)
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္
အတန္းအဆင့္စံခ်ိန္စံညန
ႊ ္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းမႈရွိမရွိႏွင့္ ဘဲြ႔ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွမ
ိ ရွိ စေသာတန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကိုေပးသည္။ ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတိးု တက္မႈကို သက္ေသျပမႈရာတြင္
အတိင
ု ္းအတာတစ္ခုကို ေပးရန္ရည္ရယ
ြ ္သည္။

ဤအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈဟာဘာပါလဲ?
Istation ကို သူငယ္တန္းမွ ၈ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးစီ၊ အုပ္စုငယ္၊ (သိ႔)ု တစ္တန္းလံုးအတြက္
အြနလ
္ ိုင္းတြင္ စီမံျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဤစစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိကရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မာွ သင့္ကေလး၏ စာတတ္ေျမာက္ျခင္း
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌ ရွိႏိုင္ေသာ စြမ္းအားႏွင့္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုပ္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတ႔၏
ို အတန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ သူတ႔၏
ို ဘာသာစကားညႊန္ၾကားမႈ ေပၚတြင္မတ
ူ ည္၍ Istation
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ၾကသည္။
ISIP ကနဦးစာဖတ္ျခင္း (ER)
ISIP Español – Lectura Temprana
ISIP အဆင့္ျမင့္စာဖတ္သူ (AR)
ISIP Español –Lectura Avanzada

မူၾကိဳ - ၃ တန္း

အဂၤလိပ္စာ

မူၾကိဳ - ၃ တန္း

စပိန္ဘာသာ

၄

တန္း

၄

တန္း

မွ ၈

တန္း

အဂၤလိပ္စာ

မွ ၅

တန္း

စပိန္ဘာသာ

ကၽြႏု္ပ၏
္ ကေလးကို ဘယ္ေတာ့စစ္ေဆးပါမည္လ?ဲ
Colorado READ ဥပေဒအရ K-၃ တန္းမ်ားတြင္ရွိ ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ျပည္နယ္ဘုတအ
္ ဖဲြ႕ အတည္ျပဳထားေသာ
ယာယီ စာဖတ္အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖင့္ အခ်ိဳ႕စစ္ေဆးေသာ ဝင္းဒိုးမ်ားအတြငး္ တြင္ စစ္ေဆးရမည္။ ထို READ ဥပေဒ
စစ္ေဆးေသာ ဝင္းဒိုးမ်ားကို ေဆာင္းဦး၊ ႏွစလ
္ ည္၊ ႏွင့္ ေႏြဦးတြင္ ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ ထားရွသ
ိ ည္။
သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတ႔၏
ို ေဆာင္းဦး အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းကို ၿပီးေျမာက္ရန္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀
ထပ္တိုးရရိွသည္။ ျပည္နယ္ဥပဒအရ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းအထိ အနည္းဆံုးတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ေအာက္
အမွတ္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္း အဆင့္ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ ထပ္တးို အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း
တစ္ခု (သိ႔)ု ႏွစ္ခလ
ု ိုအပ္လိမ္မ
့ ည္။
READ ဥပေဒ စမ္းသပ္ေသာ ဝင္းဒိးု မ်ား K – ၁၂ အတန္းမ်ား

ၾသဂုတလ
္ ကုန္ပိုင္း – ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုငး္

ေဆာင္းဦး

K – ၁၂ အတန္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ – ေဖေဖၚဝါရီလ အလယ္

ႏွစ္လည္

K – ၁၂ အတန္းမ်ား

ေမလ

ေႏြဦး

ေက်ာင္းေပၚလိက
ု ၍
္ စစ္ေဆးသည့္ရက္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေဆးျခင္းရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍
သင့္ေက်ာင္းသား ဆရာႏွင့္ ေမးျမန္းပါ။

ကၽြႏု္ပ၏
္ ကေလး ဘာအမွတ(္ မ်ား)ရမွာလဲ?
Istation အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စြမး္ ရည္အညႊန္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းအဆင့္ဟ၍
ူ အဓိကအမွတ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးသည္။
စြမ္းရည္အညႊန္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ ျခံဳငံုစာဖတ္ႏင
ို ္စြမ္းကို ညႊနၾ္ ကားမႈဆိုင္ရာ အဆင့္အတြင္း ထိုေက်ာင္းသား၏
စြမ္းေဆာင္မက
ႈ ို ကိက
ု ္ညီေစမည့္ နံပါတ္တစ္ခု အေနႏွင့္ ခန္႔မွန္းေပးသည္။
ထိုအဆင့္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိင
ု ္း ေဖာ္ျပထားသည္ အဆင့္ ၁ - ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္အလိုက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုငသ
္ ည္
အဆင့္ ၂ - ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္ နိမ္၍
့ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္
အဆင့္ ၃ - ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းအဆင့္ထက္ သိသသ
ိ ာသာနိမ္၍
့ စြမ္းေဆာင္ႏုိငၾ္ ကၿပီး အျပင္းအထန္
ၾကားဝင္လပ
ု ္ေဆာင္မႈ လိအ
ု ပ္သည္။
အဆင့္မ်ားအတြက္ ထိုအမွတ္မ်ား ကြာျခားမႈသည္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည့္အရာေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ရာခိုင္ႏႈန္းအဆင့္သည္ အမွတတ
္ စ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို
စံအျဖစ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္ အဆင့္ကိုေပးသည္။
အကယ္၍ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ၇၅ ခုေျမာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အမွတတ
္ ြင္ရသ
ွိ ည္ဆိုပါက သူ(သိ႔)ု သူမသည္
စစ္ေဆးမႈျပဳေသာ စံအျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားသည့္ သူမ်ားမွ သူ(သိ႔)ု သူမ၏ အသက္တူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
အတိင
ု ္းအနည္းဆံုး (သိ႔)ု ထက္ပသ
ို ာ၍ ရရွသ
ိ ည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဤအမွတမ
္ ်ားကိဘ
ု ယ္လအ
ို သံုးခ်ရမလဲ?
Istation အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္
တန္ဖိုးရွိေသာ ေဒတာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ISIP အမွတ္မ်ားကို သင့္ကေလး စာဖတ္ေနသည့္
အဆင့္ကို ေဖာ္ထုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းအားႏွင့္ ဟာကြကမ
္ ်ားကိလ
ု က
ို ္၍ စာဖတ္ပန္းတိင
ု ္မ်ား
သတ္မွတျ္ ခင္း၊ ေက်ာင္းသားတိုးတက္မက
ႈ ို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္ပါ စာဖတ္ျခင္း၌ ၾကားဝင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ သင့္ကေလး
စာဖတ္ရာတြင္ ထပ္တိုးပံ့ပးို မႈ လိုမလိက
ု ို ဆံုးျဖတ္ျခင္းတိ႔တ
ု ြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

?

ထပ္တးို အခ်က္အလက္မ်ား

ကြ်ႏု္ပတ
္ ႔သ
ို ည္ သင့္အား သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ရန္တက
ို တ
္ ြန္းသည္။ သင့္ကေလးကို အိမတ
္ ြငက
္ ူညီရန္ ႏွင့္
စစ္ေဆးသည့္ ေနရာထိုငခ
္ င္းမ်ား ရႏိုင္မႈရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ ဆရာကိဆ
ု က္သယ
ြ ္ရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား - အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ဝင္ေရာက္ပါ •

assessments.dpsk12.orgs

အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထတ
ံ ြင္ေမးခြန္း (သိ႔)ု ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို
တိက
ု ္ရိုကဆ
္ က္သယ
ြ ္ပါ (သိ႔)ု မိသားစု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(၇၂၀) ၄၂၃-၃၀၅၄ သိ႔ေ
ု ခၚဆိပ
ု ါ။

