
 

ስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

የትምህርትየትምህርትየትምህርትየትምህርት    ((((አካዳሚክአካዳሚክአካዳሚክአካዳሚክ) ) ) ) ፕሮግራሞችፕሮግራሞችፕሮግራሞችፕሮግራሞች    መለኪያዎችመለኪያዎችመለኪያዎችመለኪያዎች    (MAP)(MAP)(MAP)(MAP)    

 
ምዘናዎቹ 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????    

 
MAP በሂሳብ፣ በንባብ፣ እና በቋንቋ አጠቃቀም የመስመር ላይ የውጤታማነት መለኪያ ፈተናዎች ናቸው። ከ6ኛ-12ኛ ክፍል የሆኑ እና በጎድና ት/ቤት 
/pathway school/ የተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች የኮሎራዶ ስቴት በሚጠይቀው መሠረት ይፈተናሉ። ፈተናዎቹ በመደበኛ የጊዜ ልዩነት (ኢንተርቫልስ) 
ከተሰጡ አንድ ግለሰብ ተማሪ ወይም መላው የክፍሉ ተማሪዎች በእነዚህ የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ጥሩ ለውጥ እያመጡ መሆናቸን ለማወቅ ስለሚቻል 
ለመማር ማስተማሩ ሂደት ወሳኝ ጠቀሜታ አላቸው።  
 

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

 
በየዓመቱ ሦስት የፈተና ወቅቶች አሉ (ፎል፣ ዊንተር እና ስፕሪንግ)። በእያንዳንዱ ወቅት ልጅዎ በእያንዳንዱ የMAP መስክ አንድ ጊዜ 
ይፈተናል/ትፈተናለች። እያንዳንዱ ፈተና በግምት 50 ደቂቃ ይወስዳል። የፈተና መስጫ ወቅቶቹ ሆን ተብሎ ረጅም የተደረጉት ት/ቤቶች የፈተና ጊዜ 
ሰሌዳዎችን በነፃነት/ያለመጨናነቅ እንዲያዘጋጁ ነው። በፈተና ወቅቱ ውስጥ ልጅዎ የሚፈተንባቸውን/የምትፈተንባቸውን ዝርዝር ቀኖች ለማወቅ ት/ቤቱን 
በቀጥታ ያነጋግሩ።  
 
የፈተና መስኮት /Window/ 
የፈተና/የምዘና መስኮት ልጅዎ የተወሰኑ ቀናት ላይ ፈተናውን የሚወስድበት/የምትወስድበት እና የተወሰኑ ሌሎች ቀናት ደግሞ መመሪያ 
የሚቀበልበት/የምትቀበልበት ክፍለ ጊዜ ወይም ወቅት ነው። ተማሪዎች በመስኮቱ መላ ጊዜ ሁሉ ፈተና/ምዘና አይወስዱም። የልጅዎን ዝርዝር የፈተና 
ቀኖች ለማወቅ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ።  
 

ፎል /Fall/ ኦገ - ኖቬ 
ዊንተር (በጋ) ዲሴ - ፌብ 
ስፕሪንግ (ጸደይ) ማርች - ጁን 

 
 

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

 
የፈተና ውጤቶች ልጅዎ ባለበት/ባለችበት የክፍል ደረጃ ውስጥ ስኬታማ ይሆናል/ትሆናለች እንዲሁም ከዓመት ወደ ዓመት ትምህርታዊ 
ለውጦችን/እድገቶችን ማሳቀጠል ይችሉ ዘንድ በእያንዳንዱ ደረጃ (ስታንዳርድ) ውስጥ ጽንሰ-ሀሳቦችን እና ክህሎቶችን ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ 
አውቋል/ቃለች በሚለው ላይ ጠቃሚ መለኪያዎችን ይሰጣሉ።  
 
በMAP ፈተናዎች ልጅዎ ለእያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት እውቀቱን/ቷን፣ ለመማር የተዘጋጀ እና ውጤታማ መሆኑን/ኗን የሚያመላክት የRIT ውጤት 
ይሰጠዋል/ጣታል። ይህ ውጤት በዓመቱ በሞላ የሚኖር እድገትን/ለውጥን ለመወሰን እና የልጅዎን ውጤት ከክፍል ጓደኞቹ/ቿ እና ከስቴት ደረጃዎች 
(ስታንዳርዶች) ጋር ለማወዳደር ያገለግላል። ስለልጅዎ የRIT ውጤት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የልጅዎን መምህር ያነጋግሩ። 
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የMAP ፈተና ውጤቶች ለልጅዎ መምህር የልጅዎን ትምህርታዊ ፍላጎቶች ለመለየት ይጠቅማሉ። ውጤቶቹ በዲስትሪክት እና በስቴት የት/ቤት አፈጻጸም 
ማዕቀፎች (ፍሬምወርኮች) ላይ ለተጠያቂነትም ያገለግላሉ። 
 
 

 
ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃመረጃመረጃመረጃ 

 
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ ስለሚችሉ የፈተና 
እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ እንዳያመነቱ 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። 
 

 


