
 

ስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

ኮሎራዶኮሎራዶኮሎራዶኮሎራዶ    አማራጭአማራጭአማራጭአማራጭ    (CoALT)(CoALT)(CoALT)(CoALT)፦፦፦፦    DLM DLM DLM DLM የእንግሊዝኛየእንግሊዝኛየእንግሊዝኛየእንግሊዝኛ    ቋንቋቋንቋቋንቋቋንቋ    ጥበባትጥበባትጥበባትጥበባት    እናእናእናእና    የሒሳብየሒሳብየሒሳብየሒሳብ    ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    ((((ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች))))    

 
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????    

 
CoALT፡DLM የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሒሳብ ምዘና (ፈተና) ደረጃዎችን (ስታንዳርዶችን) መሠረት ያደረገ እና ተማሪዎች ለኮሎራዶ የትምህርት 
ደረጃዎች የተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች /Extended Evidence Outcomes of the Colorado Academic Standards/ የሚኖራቸውን ለውጥ/ዕድገት 
ይለካል። ይህ የጎላ የአዕምሮ ጉዳት ላለባቸው እና በድጋፍም ቢሆን በPARCC ውስጥ መሳተፍ ለማይችሉ ተማሪዎች በስቴት የሚታዘዝ ፈተና/ምዘና 
ነው። CoALT፡DLM የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሒሳብ ምዘና (ፈተና) ከ3ኛ - 10ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የሚሰጥ ፈተና ነው።  
 

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

 
ልጅዎ የሚፈተነው/የምትፈተነው በኤፕሪል ወር ውስጥ ይሆናል። 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?  ?  ?  ?   

 
ልጅዎ የ“ስኬል” ውጤት እና የአፈጻጸም ደረጃ ይሰጠዋል/ጣታል።  
 
የCoAlt: DLM ኮንሶርሻ /Consortia/ የደረጃ (የስታንዳርድ) አደረጃጀትን ጁላይ 2015 ውስጥ አጠናቅቋል። የCoALT፡ DLM የእንግሊዝኛ ቋንቋ 
ጥበባት እና የሒሳብ የተማሪዎች ውጤት መረጃ ለኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት በፎል 2017 ውስጥ ይሰጣሉ። 
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የምዘና (የፈተና) ፕሮግራሙ ዋናው ዓላማ የጎላ የአዕምሮ ችግር ያለባቸው የኮሎራዶ ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና በሒሳብ ምዘና (ፈተና) 
ይዘት መስኮች በተፈተኑበት የክፍል ደረጃ መጨረሻ ላይ የኮሎራዶ የትምህርት ደረጃዎች የተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች /Extended Evidence 
Outcomes of the Colorado Academic Standards/ የሚያሳኩበትን ደረጃ ለመወሰን ነው። CoAlt የተማሪዎችን ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ 
ከተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች /Extended Evidence Outcomes/ አንፃር አንድ መለኪያ ይሰጣሉ ተብለው የታሰቡ ናቸው። 
 

 
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፦    ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    
    
የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ 

• http://assessments.dpsk12.org 
 
ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/ አገልግሎትን 
በ(720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ። 
 

 

? 


