
 

 
የኮሎራዶ ጥብቅ አካዳሚያዊ ስታንዳርዶች የተፈጠሩት ሁሉም የኮሎራዶ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለስራ ስኬት ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ነው። የኮሎራዶ ምዘናዎች 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት፣ ሒሳብ፣ ሳይንስ እና በማኅበራዊ ጥናቶች በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ላይ የተማሪን መሻሻል ለመለካት ከስቴቱ መስፈርቶች ጋር የተጣጣሙ 
ናቸው። ምዘናዎቹ አስተማሪዎች እና ወላጆች በጊዜ ሂደት ተማሪዎች እንዴት እየተሻሻሉ እና እያደጉ እንዳሉ እና በዲስትሪክቱ እና በስቴቱ ዙሪያ ካሉ እኩዮቻቸው ጋር እንዴት 
እንደሚወዳደሩ ለማወቅ ይረዳቸዋል። 

የበለጠ ለማወቅ፡ www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents ን ይጎብኙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት፣ ሒሳብ፣ ሳይንስ እና በማኅበራዊ ጥናቶች የሚሰጡት የኮሎራዶ የትምህርት ስኬት መለኪያዎች (CMAS) ከኮሎራዶ አካዳሚያዊ 
ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ጋር በመጣጣምና በመደጋገፍ እንደ በጥልቀት ማሰብ እና ችግሮችን መፍታት ያሉ ውስብስብ ክህሎቶችን ይለካሉ። የ CMAS ፈተናን 
ለሚወስዱ እያንዳንዱ ተማሪዎች የነጥብ ሪፖርት ይዘጋጃል። ሪፖርቶቹ ወላጆች ልጆቻቸው ከኮሎራዶ አካዳሚያዊ ደረጃዎች (ስታንዳርዶች)  ከሚጠበቅባቸው 
አንጻር ክንውናቸው ምን ያህል እንደሆነ እና ልጆቻቸው ከምርቃት በኋላ ለኮሌጅ ወይም ለሥራ ዝግጁ ለመሆን በትክክለኛው መንገድ ላይ ስለመሆናቸው የተሻለ 
መረጃ እንዲኖራቸው የሚያግዙ መረጃዎችን ይዳስሳሉ። 

ማስታወስ የሚገቡ ነገሮች 
 እነዚህ ፈተናዎች ሁሉም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ ሆነው እንዲመረቁ ግልጽ ፍኖተ ካርታ ከሚዘረጋው ከኮሎራዶ የትምህርት ደረጃዎች 

(ስታንዳርዶች) ጋር የሚጣጣሙ ናቸው። 

 እነዚህ ፈተናዎች የሚሰጡት በዓመቱ መጨረሻ ላይ ሲሆን ስለልጅዎ ለውጥ/ዕድገት የተሟላ ስዕል ለመስጠት ከሪፖርት ካርዶች፣ ከክፍል ውስጥ 
አፈጻጸም እና ከመምህራን አስተያየት ጋር በጥምረት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ብዙ መለኪያዎች ውስጥ አንድ መለኪያ ናቸው። 

 ፈተናዎቹ ተማሪዎች በእርግጥ ዛሬ የሚፈልጓቸውን - እንደ በጥልቀት ለማሰብ መቻል እና ውስብስብ ችግሮችን ማቃለል ያሉ ክህሎቶችን ይለካሉ። 

 ይህን መረጃ ቀደሞ - ተማሪው የኮሌጅ መግቢያ ፈተና ከመውሰዱ/ዷ በፊት - ማግኘት ተማሪዎችን ከድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በኋላ ለኮሌጅ እና 
ለሥራዎች የተሻለ ለማዘጋጀት ለወላጆች እና መምህራን ጊዜ ይሰጣቸዋል። 

 
ልጄን እንዴት መደገፍ እችላለው? 
 

1. ልጅዎ የክፍል-ደረጃ ግቦችን እያሟላበት/እያሟላችበት ወይም እየላቀበት/እየላቀችበት ያለን ትምህርት ለማዳበር ስልቶችን (ስትራቴጂዎችን) ለመለየት 
ከልጅዎ መምህር ጋር በጋራ ይሥሩ። በተመሣሣይም፣ የልጅዎ መምህር የልጅዎን አፈጻጸም በሚያስፈልግበት አካባቢ ለማሻሻል ግብዓቶችን/አቅርቦቶችን 
ለመለየት ሊረዱዎት ይችላሉ። ተማሪዎች ክህሎቶቻቸውን እንዲለማመዱ ለማገዝ የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት ፕሮግራሞች 
ወይም የቤት ውስጥ ተግባሮች ሊኖሩ ይችላሉ። 

2. የፈተና ነጥቦች/ውጤቶች የዕድገት አንድ አመላካች ብቻ እንደሆኑ ለልጅዎ ያረጋግጡለት/ላት። 
3. በቤት ውስጥ የትኞቹን ክህሎቶች ማጠናከር እንዳለብዎ ይወስኑ። በልጅዎ የነጥብ ሪፖርት ላይ ያሉ ዝርዝር የክህሎቶች መግለጫ መሻሻል የሚፈልጉ 

መስኮችን ለመለየት ከፍተኛ መነሻ ነጥብ በመሆን ያገለግላል። 
4. አዳዲሶቹን የነጥብ ሪፖርቶች ለመረዳት የወላጆች መምሪያን እና በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ጨምሮ ስለኮሎራዶ አካዳሚያዊ ደረጃዎች 

(ስታንዳርዶች) እና ተያያዥ ምዘናዎች የበለጠ መረጃን፡ ከ www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents ያግኙ 
 
 
 
 
 
 
 

የኮሎራዶ የትምህርት ስኬት መለኪያዎች (CMAS) 
 

የልጅዎን ትምህርታዊ ስኬት ለመደገፍ የ CMAS የውጤት 

መግለጫን መጠቀም  

የበለጠ የት መረዳት እችላለሁ 

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

