
 

ስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

ACCESS 2.0ACCESS 2.0ACCESS 2.0ACCESS 2.0 (በእንግሊዝኛ መረዳትን እና መግባባትን ከስቴት ስቴት መገምገም)    

 
ምዘናዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የየክፍል ደረጃቸውን እውቀት (ይዘት) 
ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻል አለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና ውጤቶቹ የልጅዎ 
ትምህርታዊ ዕድገት/ለውጥ በጥቅሉ ከሚያሳዩት ምዘናዎች አንድ መለኪያ እንዲሆኑ የታሰቡ ናቸው። 
 

 
ይህይህይህይህ    ምዘናምዘናምዘናምዘና////ፈተናፈተናፈተናፈተና    ምንድንምንድንምንድንምንድን    ነውነውነውነው????    

 
ACCESS 2.0 የማኅበራዊ እና ትምህርታዊ እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ዕድገትን በማዳመጥ፣ በንባብ፣ በጽሕፈት እና በመናገር መስኮች የሚገመግም 
ዓመታዊ ጥቅል ፈተና/ምዘና ነው። የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን ለመከታተል የፌደራል መስፈርቶችን የሚያሟላ እና በስቴት የሚፈለግ ፈተና/ምዘና ነው። 
ከኬጂ - 12ኛ ክፍል ያሉና የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ተብለው የተለዩ ሁሉም ተማሪዎች ይህን ፈተና መውሰድ ይጠበቅባቸዋል።  
 
ልጅዎ አጸደ ሕፃናት ውስጥ ከሆነ/ች፣ አራቱንም የፈተና ክፍሎች ወረቀት እና እርሳስ በመጠቀም የሚፈተን/የምትፈተን ይሆናል። ልጅዎ ከ1ኛ - 12ኛ 
ክፍሎች ውስጥ ከሆነ/ች፣ ፈተናው ሙሉ ለሙሉ በመስመር-ላይ፣ ሙሉ ለሙሉ በወረቀት ወይም የጽሑፉ ክፍል በወረቀት ሆኖ ቀሪው በመስመር-ላይ 
ሊሰጥ ይችላል። ከ2015-16 የትምህርት ዘመን በፊት ፈተናው የሚሰጠው በወረቀት ብቻ ነበር። የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ወደ መስመር-ላይ (ኦንላይን) 
ፈተና/ምዘና በመሸጋገር ላይ ነው።  
 
ከ1ኛ - 12ኛ ክፍል ያሉ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ተብለው የተለዩ እንዲሁም የታወቀ የመረዳት/የማሰብ ችሎታ /cognitive/ ችግር ወይም ጉዳት ያለባቸው 
ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች /ELLs/ አማራጭ ACCESS ውስጥ ተሳታፊ ይሆናሉ። ይህ ፈተና/ምዘና የሚሰጠው ሙሉ በሙሉ በወረቀት 
ነው። 
 
የጽሑፍ ፈተናን ጨምሮ የወረቀት እና እርሳስ ፈተናን ለሚመርጥ ማንኛውም ተማሪ በሁሉም የክፍል ደረጃዎች የወረቀት እና እርሳስ ፈተና አለ። 
 

 
ልጄልጄልጄልጄ    የሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነው////የምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነው    መቼመቼመቼመቼ    ነውነውነውነው????    

 
ACCESS 2.0 በጃንዋሪ እና ፌብሯሪ ውስጥ የሚሰጥ ሲሆን የሚሰጠውም የመስመር-ላይ ቅርጸትን በመጠቀም ነው። ስለ ዝርዝር የፈተና የጊዜ-ሰሌዳ 
መረጃ ለማግኘት የልጅዎን ት/ቤት ይጠይቁ። ልጅዎ እንደየክፍል ደረጃው/ዋ እና የትምህርት ዓይነቱ በተወሰኑ ቀናት ብቻ ይፈተናል/ትፈተናለች፤ 
በመላው የፈተና መስኮት /window/ ጊዜ ሁሉ አይሆንም። ስለ ዝርዝር የፈተና የጊዜ ሰሌዳ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን መምህር ያነጋግሩ። 
 

 
ልጄልጄልጄልጄ    ምንምንምንምን    ውጤትውጤትውጤትውጤት((((ቶችቶችቶችቶች) ) ) ) ይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋል////ታልታልታልታል?  ?  ?  ?   

 
ስለልጅዎ አፈጻጸም ዝርዝር መረጃ የሚይዝ የውጤት ሪፖርት ለወላጆች በሜይ ውስጥ ይላካል። በድምሩ 8 የልጅዎ ውጤቶች ይላኩልዎታል። 
ውጤቶቹ በ6 የብቃት ደረጃዎች ይጠናቀራሉ። 
 

1 1 1 1 ––––    አዲስአዲስአዲስአዲስ    ገቢገቢገቢገቢ    
/Entering//Entering//Entering//Entering/    

2 2 2 2 ––––    ጀማሪጀማሪጀማሪጀማሪ    
/Emerging//Emerging//Emerging//Emerging/    

3 3 3 3 ––––    አዳጊአዳጊአዳጊአዳጊ    
/Developing//Developing//Developing//Developing/    

4 4 4 4 ––––    ተመንዳጊተመንዳጊተመንዳጊተመንዳጊ    
/Expanding//Expanding//Expanding//Expanding/    

5 5 5 5 ––––    ክፍተትክፍተትክፍተትክፍተት    አጥባቢአጥባቢአጥባቢአጥባቢ    
/Bridging//Bridging//Bridging//Bridging/    

6 6 6 6 ----    ደራሽደራሽደራሽደራሽ    
/Reaching//Reaching//Reaching//Reaching/    

 

 
ለማዳመጥ፣ ለንባብ፣ ለጽሕፈት፣ እና ለንግግር ችሎታዎች የተለየ ውጤት ይሰጥዎታል። ከእነዚህም የሚከተሉት ጥንቅር ውጤቶች ይገኛሉ፦ 

• የቃል ቋንቋ /Oral Language/ - (50%) ንግግር እና (50%) ማዳመጥን ይይዛል 
• ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) - (50%) ንባብ እና (50%) ጽሕፈት ይይዛል 
• ማንበብና መረዳት - (30%) ማዳመጥ እና (70%) ንባብ ይይዛል 
• አጠቃላይ - ማዳመጥ (15%)፣ ንግግር (15%)፣ ንባብ (35%) እና ጽሕፈት (35%) ይይዛል። 
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
ACCESS 2.0 ውጤቶች ለመምህራን የእያንዳንዱን ተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ ለመጠቆም ያገለግላሉ። ይህም ለተማሪዎቹ በጣም ተስማሚ 
ወይም የሚመጥን የሆነ የመማር-ማስተማር ዓይነትን ለመምረጥ ይረዳል። በተጨማሪም አንድ የእንግሊዝኛ ተማሪ በዋና የእንግሊዝኛ ክፍል ውስጥ 
ለመመደብ ዝግጁ የሚሆንበትን ጊዜ ለመወሰን ያገለግላል። አንድ ተማሪ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት አገልግሎቶች ለመውጣት በአጠቃላይ  የብቃት 
ደረጃ 4.0 ወይም በላይ የሆነ እንዲሁም በማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ውጤት 4.0 ወይም በላይ ማግኘት ያስፈልገዋል/ጋታል። 
 



 
ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃመረጃመረጃመረጃ 

 
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ ስለሚችሉ የፈተና 
እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳይሉ እባክዎ። 
 
ለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪ    መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦    WIDAWIDAWIDAWIDA    
• https://www.wida.us/downloadLibrary.aspxን ይጎብኙ እና በስታንዳርዶች ርዕስ ስር የቤተሰብ ዌብናሮች /Family Webinars/ የሚለውን 

ይመልከቱ። 
 
ለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪ    መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦    ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    
የሚከተሉትን ድር ጣቢያዎች ይጎብኙ፦ 
• http://assessments.dpsk12.org  

• https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view  
 
ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/ አገልግሎትን 
በ(720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ። 
 

 

? 


