
 

 

ለምዘናዎች የወላጆች መመሪያ 
የ 2018-19 የትምህርት ዘመን 

በቋንቋዎች ብቁ እየሆኑ ከመሄድ አንጻር ባለ አፈጻጸም ላይ የሚደረግ ግምገማ (AAPPL) 

Denver Public Schools (DPS፣ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች) ቋንቋ ኃብት እንደሆነ ያምናል እናም ለቋንቋና ለባህል ብዝሃነት ዋጋ ይሰጣል። ተማሪዎች 
ከአንድ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ማንበብ እና መጻፍ የሚችሉ ሆነው እንዲመረቁ እንፈልጋለን። ከ 2015-2016 የትምህርት ዓመት ጀምሮ፣ DPS ሁለት ወይም 
ከዚያ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ብቃት ያላቸው ተማሪዎችን በይፋ እውቅና ለመስጠት የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ፕሮግራም አቅርቧል።     
የ AAPPL ፈተና አንድ ተማሪ በቋንቋ ያለውን ብቃት ለማረጋገጥ ሊጠቀምበት የሚችለው አንድ አማራጭ ነው። 

 
ይህ ምዘና ምንድነው? 

የ AAPPL ፈተና የተማሪን የንባብ፣ የፅሁፍ፣ የመናገር እና የማዳመጥ ብቃት ደረጃን የሚገመግም፣ የ 2 ሰዓት ኮምፒተርን መሰረት ያደረገ ፈተና ነው።        
የ AAPPL ልኬት ቋንቋዎችን ለመማር ዓለምአቀፋዊ የዝግጁነት መመዘኛዎችን ይጠቀማል፣ በዚህም ፈተና ወሳጆች የቋንቋ ችሎታን ለማሳየት በምናባዊ 
የቪዲዮ ውይይት መሳተፍ፣ ዊኪዎችን መፍጠር፣ ኢሜይል መላክ፣ እና  መተግበሪያዎችን መጠቀምን የመሳሰሉ ተግባሮችን የሚያከናውኑበት ነው። ፈተናው 
በሚከተሉት ቋንቋዎች ነው፡ በአረብኛ፣ ቻይንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመንኛ፣ ሂንዲ፣ ጣልያንኛ፣ ጃፓንኛ፣ ኮሪያኛ፣ ፖርቱጋልኛ፣ ራሽያኛ፣ ስፓኒሽ እና ታይኛ።   
የ AAPPL ፈተና ለተማሪዎች ነፃ የሆነ ፈተና ነው፣ ለፈተናዎቹ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ፕሮግራም ይከፍላል። 

 
ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው? 

ተማሪዎች የ AAPPL ፈተናን እንዲወስዱ አይገደዱም፣ ሆኖም ግን አንድ ተማሪ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ለማግኘት ያግዘው ዘንድ 
በፈተናው በሚደገፍ ቋንቋ ብቁነትን ለማረጋገጥ ሌላ አማራጭ ቢፈልግ በየትምህርት ዓመቱ ፌብሩዋሪ እና ማርች ላይ ፈተናውን እንዲወስዱ ይጋበዛሉ። 
ፈተናውን ለመውሰድ የተወሰኑ ቀናት እና የመማሪያ ክፍል ሥፍራዎችን ለማወቅ እባክዎ የትምህርት ቤትዎን አማካሪ ወይም አስተማሪ በቀጥታ ያነጋግሩ። 

 
ልጄ ምን ነጥብ(ቦችን) ያገኛል?   

አንድ ተማሪ የ AAPPL ፈተናን ከወሰደ፣ ውጤቶቹ በየጸደዩ በተማሪዎቹ የ 11ኛ ወይም የ 12ኛ ክፍል የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ቆይታ የባለ ሁለት ቋንቋ 
ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ለማግኘት ብቁነታቸውን የመወሰን ሂደት አካል ተደርገው ይታያሉ። ጥያቄ ካልቀረበ በስተቀር ለእያንዳንዱ የፈተና ክፍል 
የተሰጠው ነጥብ ለተማሪዎች ተመልሶ ሪፖርት አይደረግም። 

 
እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው? 

የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ማግኘት 3 ክፍሎችን ማሟላት ይጠይቃል፡  
1. የምረቃ መስፈርቶችን ማሟላት 
2. የእንግሊዝኛ ችሎታን ማረጋገጥ 
3. በአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ የዓለም ቋንቋዎች ብቃትን ማረጋገጥ 

 
አንድ ተማሪ የ AAPPL ፈተናውን ካጠናቀቀ፣ ይህ ውጤት ተማሪው የዓለም የቋንቋ ብቃት መለኪያን (benchmark) ያሟላ መሆኑን ለመወሰን ጥቅም ላይ 
ይውላል።  

 
ADDITIONAL INFORMATION 

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። 
ልጅዎ የቋንቋ ዕድገቱን እንዲቀጥል እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የ AAPPL ፈተናውን እንዲያጠናቅቅ ሊያግዙ የሚችሉበትን መንገዶች በተመለከተ የልጅዎን 
አስተማሪ ወይም አማካሪ ለማግኘት ከመሞከር ወደኋላ አይበሉ። 
 
ለተጨማሪ መረጃ የሚከተለውን ይጎብኙ፡ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም 
 

● የ DPS የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም፡ http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 
o የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም ምንነት፣ የባለ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪነት ጥቅሞች፣ የዓመቱ ቅድመ ሁኔታዎች እና 

የማጠናቀቂያ ቀናትን የተመለከቱ መረጃዎችን ያካትታል።. 
● የ AAPPL ፈተና፡ http://aappl.actfl.org/ 

o የ AAPPL ፈተና ምን እንደሆነ እና ለተማሪዎች የልምምድ ፈተናዎችን ያካትታል። 
 
ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካለዎት እባክዎን በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ወደ Family Constituency 
Services (የቤተሰብ የምርጫ ክልል አገልግሎቶች) በ (720) 423-3054 ላይ ይደውሉ። 
 
 

  

? 

http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/
http://aappl.actfl.org/

