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DIBELS DIBELS DIBELS DIBELS እናእናእናእና    IDELIDELIDELIDEL    

 
መመዘኛዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የክፍል 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????    

 
"DIBELS" የመሠረታዊ የቅድመ መደበኛ ንባብና ጽሕፈት (ሊትረሲ) ክህሎቶች ተለዋዋጭ አመላካቾች /Dynamic Indicators of Basic Early 
Literacy Skills/ የሚለውን የሚወክል ነው። ከአጸደ ሕፃናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ ክህሎቶችን 
በመገብየት ላይ ዕድገት/ለውት ለመመዘን የተነደፈ በርካታ ሂደቶችን እና መለኪያዎችን የሚጠቀም በግለሰብ ደረጃ የሚሰጥ የምዘና ሥርዓት ነው። 
የሚለኩት ክህሎቶች የቃላት ተናጥል ድምጾችን /phonemic/ ዕውቀትን፣ የፊደላት ድምጸትን /phonics/፣ የቋንቋ ንግግር ትባትን /fluency/ እና 
መረዳትን /comprehension/ ያካትታሉ። ተማሪዎች ፈተናዎችን የሚሠሩት በክፍል ደረጃቸው እና በዓመቱ ወቅት ወይም ጊዜ ሁኔታ ላይ በመመሥረት 
ነው። 
 
IDEL ወይም "Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura" በስፓኒሽኛ ለማንበብ የሚማሩ ልጆችን የቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ 
ክህሎቶችን ለመለካት የተዘጋጀ የመደበኛና ተከታታይ /formative/ የሆነ ምዘና ነው።  ልጆች በባለፊደላት /alphabetic/ ቋንቋዎች ውስጥ ማንበብን 
እንዴት እንደሚማሩ በተደረጉ ጥናት ውጤቶች ማስረጃነት ላይ ሁለቱም የተመሠረቱ ቢሆኑም የIDEL መለኪያዎች የDIBELS ግልባጭ ወይም ትርጉም 
አይደሉም። IDEL ድምጽ ሥርዓትን /phonology/፣ የጽሕፈት ሥርዓትን /orthography/ እና ሰዋሰዋዊ ሥርዓትን /syntax/ ጨምሮ የስፓኒሽኛ ቋንቋ 
ስነ-ልሳናዊ አወቃቀርን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባል። መለኪያዎቹ ደረጃቸውን የጠበቁ (ስታንዳርዳይዝድ)፣ አጭር እና በተናጥል የሚሰጡ ሲሆኑ የስፓኒሽኛ 
ቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ ክህሎቶች ዕድገትን በመደበኛነት ለመለካት ወይም ለመከታተል ሊያገለግሉም ይችላሉ። IDEL ከጽሑፍ፣ ቃላት እና 
መረዳት ጋር በተገናኘ የድምጽ ሥርዓት ዕውቀትን ፣ የፊደሎች አጠቃቀምን፣ ትክክለኛነትን እና ትባትን ጨምሮ በጀማሪ ንባብ ውስጥ ባሉ ዐበይት 
ክፍሎች ውስጥ በሁሉም መስኮች ላይ ልጆች ያሏቸውን ክህሎቶች ይለካል። IDEL በተጨማሪም ፊደሎችን የማንበብ/የመጥራት ትባትን እንደ አንድ 
ተጨማሪ የሥጋት አመላካች አድርጎ ይገመግማል/ይመዝናል። 
 
DIBELS እና IDEL ሁሉቱም ለኮላራዶ አንብብ ድንጋጌ /READ Act/ የጸደቁ እና  የተማሪዎችን የንባብ ውጤት ደረጃ እና ዕድገት/ለውጥ ለመለካት፣ 
በንባብ ደከም ያሉትን ተማሪዎች ለመለየት እና የማስተማር ሂደትንም ለመለየት የሚያገለግሉ ናቸው። የDIBELS እና IDEL ዲያግኖስቲክ መረጃ/ዳታ 
ከክፍል ደረጃቸው በጣም ዝቅ ያለ የንባብ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች የታለሙ የንባብ እገዛ ዕቅዶችን (READ Plans) ለማውጣት ሊያገለግሉ ይችላሉ። 
 

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

 
በኮሎራዶ አንብብ ድንጋጌ /READ Act/ መሠረት ከኬጂ - 3ኛ ክፍል ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች በተወሰኑ የፈተና ጊዜዎች (መስኮቶች) ውስጥ 
በስቴት ቦርድ በጸደቀ የመካከለኛ ጊዜ /interim/ የንባብ ምዘና መገምገም/መመዘን አለባቸው። የREAD ደንብ ፈተና ወቅቶች (መስኮቶች) በፎል፣ 
በዓመቱ አጋማሽ እና በስፕሪንግ ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ። የአጸደ ሕፃናት ተማሪዎች የፎል ምዘናቸውን ለማጠቃለል ተጨማሪ 30 የካላንደር 
ቀናት አሏቸው። በስቴት ሕግ መሠረት፣ ከመዋዕለ ህፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል ያሉ እና ከዝቅተኛው ገደብ በታች ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች የንባብ 
ደረጃቸውን ለማረጋገጥ ከአንድ እስከ ሁለት ተጨማሪ ፈተናዎች ያስፈልጓቸዋል።  
 
የአንብብየአንብብየአንብብየአንብብ    ድንጋጌድንጋጌድንጋጌድንጋጌ    /READ Act/ /READ Act/ /READ Act/ /READ Act/ የፈተናየፈተናየፈተናየፈተና    ወቅትወቅትወቅትወቅት    ((((መስኮትመስኮትመስኮትመስኮት))))፦፦፦፦  

ከኬጂ - 12ኛ ክፍሎች  ከኦገስት መጨረሻ - ኦክቶበር መጨረሻ ፎል /Fall/ 
ከኬጂ - 12ኛ ክፍሎች ከዲሴምበር - ፌብሯሪ አጋማሽ ዓመቱ አጋማሽ ላይ 
ከኬጂ - 12ኛ ክፍሎች ከኤፕሪል - ሜይ አጋማሽ ስፕሪንግ (ጸደይ) 

 
የፈተና ቀኖች ከት/ቤት ት/ቤት ሊለያዩ ይችላሉ። የልጅዎን ዝርዝር የፈተና ቀኖች ለማወቅ፣ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ።  
 

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

 
DIBELS እና IDEL በሦስቱ የአንብብ ድንጋጌ /READ Act/ የፈተና ወቅት የሚከተሉትን የብቃት ውጤቶች ለተማሪዎች ተርጉመዋል (ከዚህ በታች 
ይመልከቱ)፦ 
 

1. ከመነሻ ጥራት /Benchmark/ በላይ – ከክፍል ደረጃ በላይ የሆነ አፈጻጸም ያላቸው ተማሪዎች 
2. መነሻ ጥራት /Benchmark/ ላይ – ከክፍል ደረጃ ልክ አፈጻጸም ያላቸው ተማሪዎች 
3. ከመነሻ ጥራት በታች /Below Benchmark/Strategic/ – ከክፍል ደረጃ በታች የሆነ አፈጻጸም ያላቸው እና እገዛ የሚፈልጉ ተማሪዎች 



4. ከመነሻ ጥራት በታች በጣም ዝቅተኛ /Well Below Benchmark/Intensive/ – ከክፍል ደረጃ በታች በጣም ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያላቸው 
እና አስቸኳይና ከፍተኛ እገዛ የሚፈልጉ ተማሪዎች  

 
ስለልጅዎ ዝርዝር የውጤት መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ።  
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የአንድ ተማሪ የDIBELS እና IDEL ውጤት መለኪያዎች ለት/ቤቱ ያ ተማሪ ለክፍል ደረጃው የንባብ ስኬት ትክክለኛ አቋም ላይ መሆን አለመሆኑን 
መረጃ ይሰጡታል። ት/ቤቱ በእያንዳንዱ መለኪያ ላይ ግቦችን ያልመቱ ተማሪዎችን በፍጥነት መለየት እና ተጨማሪ እገዛዎችን መስጠት ይችላል። 
ለምሳሌ፣ ልጅዎ ቃላትን በትክክል ነገር ግን በዝግታ እያነበበ ከሆነ፣ የንባብ ፍጥነቱን ወይም ትባቱን ለማሻሻል መምህሩ ታሪኮችን እና ምንባቦችን 
ደጋግሞ እንዲያነብ ተጨማሪ የልምምድ ዕድል ሊሰጠው ይችላል። በትምህርት ዓመቱ ሌሎ የንባብ ክህሎቶችንም ለማሻሻል ልጅዎት ተጨማሪ እገዛ 
እያገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ መምህሩ የዕድገት/ለውጥ መከታተያ ነጥቦችን መጠቀም ይችላል።  መምህራን የዕለት-ተዕለት ትምህርቶቻቸውን እንዴት 
ማዘጋጀት እንዳለባቸው ለመወሰን በክፍል ውስጥ ሁሉም ተማሪዎች በመለኪያዎቹ ያገኟቸውን ውጤቶች መከለስ ይችላሉ። 
 

 
ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃመረጃመረጃመረጃ 

 
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ ስለሚችሉ የፈተና 
እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ እንያመነቱ። 
 
ለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪ    መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦    ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    
የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ 

• 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። 
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