
 

 

ለምዘናዎች የወላጆች መመሪያ 
የ 2018-19 የትምህርት ዘመን 

ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን ዕውቀት ስለመያዛቸው እና ለ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ 
ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የምዘና ውጤቶች የልጅዎን 
አካዳሚያዊ መሻሻል በሚያረጋግጥ የማስረጃ አካል ውስጥ አንድ ልኬት ለመስጠት የታቀደ ነው። 
 

 
ምዘናዎቹ እንዴት ነው ጥቅም ላይ የሚውሉት? 

የ DPS ተማሪዎች በማጠቃለያ (summative) እና በተከታታይ (formative) ምዘናዎች ይሳተፋሉ። 
● የማጠቃለያ ምዘናዎች በግልጽ ተለይተው ከተቀመጡ የይዘት መስፈርቶች አኳያ የተማሪዎችን አፈጻጸም ለመገምገም በአጠቃላይ በአንድ የጊዜ 

አሃድ (ማለትም፡ በዩኒት/የትምህርት ክፍል፣ በሴሚስተር ወይም በትምህርት ዓመት) መጨረሻ ላይ አንዴ የሚሰጡ ምዘናዎች ናቸው። ለዚህ 
ምሳሌ የሚሆኑት የግማሽ ሴሚስተር ወይም የማጠቃለያ ፈተና፣ የዓመት መጨረሻ ፕሮጀክት ወይም የ Colorado Measures of Academic 
Success (CMAS፣ የኮሎራዶ የትምህርት ስኬት መለኪያዎች) ፈተናዎች ናቸው።  

● ተከታታይ ምዘና በትምህርት አሰጣጡ ለተማሪዎች የታቀዱትን ውጤቶች ለማሳደግ እንዲቻል ቀጣይነት ባለው መልኩ የማስተማርና የመማር 
ሂደቱን ለማስተካከል በትምህርት አሰጣጡ ተማሪዎችና አስተማሪዎች ግብረመልስ የሚሰጣጡበት ሂደት ነው። ስለዚህ፣ ተማሪዎች 
በትምህርታቸው ያሉበትን ደረጃ ለመመርመር፣ ያላቸውን እውቀት እና ግንዛቤ በተመለከተ ክፍተቶች ያሉበትን አካባቢ ለመለየት እና የተማሪውን 
ትምህርት ለማሻሻል አስተማሪውን እና ተማሪውን እንዴት መርዳት እንደሚቻል ለማወቅ የሚሉ የተወሰኑ ዓላማዎችን በመያዝ በክፍል ውስጥ 
በአስተማሪው የሚከናወን ተግባር ነው። 
 

 
ልጄ የሚወስደው የትኞቹን ምዘናዎች ነው? 

ስቴቱ እንዲወሰዱ የሚያስገድዳቸው ፈተናዎች («በስቴቱ ግዴታ የሆኑ») እና ወላጆች የማይፈልጓቸው ከሆኑ ሊቀሩ የሚችሉ ፈተናዎች («በስቴቱ 
የሚሰጡ») ምዘናዎች የትኞቹ እንደሆኑ፤ የእያንዳንዱን ምዘና ዓላማዎች፤ እንዲሁም ምዘናዎቹ መቼ እንደሚሰጡ እና ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስዱ በዝርዝር 
የሚያሳይ በ DPS የሚታተም የማጠቃለያ መረጃ የያዘ የምዘና ሰንጠረዥ እና አጭር ማብራሪያ ያገኛሉ። በተጨማሪም DPS የዲስትሪክት ምዘና 
ካሌንደሮችን አዘጋጅቷል፤ የፈተና አጭር ማብራሪያዎቹ ለእያንዳንዱ ምዘና የጊዜ ሰሌዳውን አካተዋል። የስቴት ፈተናዎችን በተመለከተ ዝርዝሮችም 
ይገኛሉ። ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 ን ይጎብኙ።  
 

 
ተጨማሪ መረጃ 

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙ የሚችሉባቸውን መንገዶች እና የፈተና መገልገያ አቅርቦቶችን 
በተመለከተ የልጅዎን አስተማሪ ለማግኘት አያመንቱ።  
 
ተጨማሪ መረጃ፡ ምዘናዎች 
የሚከተሉትን የድር ጣቢያዎች ይጎብኙ: 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
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። 
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