
 

ስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
የ2018-19 የትምህርት ዘመን 

ወርቃማወርቃማወርቃማወርቃማ    የየየየመማርመማርመማርመማር----ማስተማርማስተማርማስተማርማስተማር    ስልቶችስልቶችስልቶችስልቶች    /TEACHING STRATEGIES GOLD/ (TS Gold)/TEACHING STRATEGIES GOLD/ (TS Gold)/TEACHING STRATEGIES GOLD/ (TS Gold)/TEACHING STRATEGIES GOLD/ (TS Gold)    

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

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

 
ወርቃማ የመማር-ማስተማር ስልቶች (TS Gold) ቀጣይ የሆነ ምልከታ-ተኮር የሆነ የቅድመ-መደበኛ እና የመዋዕለ-ህፃናት ተማሪዎች ምዘና ነው። 
መምህራን ተማሪዎችን በዕለት ተዕለት ተሞክሯቸው ኹነት ውስጥ ሆነው የሚያውቁትን እና የሚሠሩትን፣ እንዲሁም በ6 የትምህርት እና የእድገት 
ዘርፎች ላይ ያላቸውን ጥንካሬዎቻቸውን፣ ፍላጎቶቻችውንና ዝንባሌዎቻቸውን ይመለከታሉ። እነዚህም ማኅበራዊ-ስሜታዊ፣ አካላዊ፣ ቋንቋ ነክ፣ 
የእውቀት፣ የማንበብና መጻፍ እና የሂሳብ (ተገቢ ሆኖ በሚገኝበት ቦታ ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት) ዘርፎች ናቸው። TS Gold የስቴት 
የቅድመ-መደበኛ ዝግጁነት ምዘና መስፈርቶችን ያሟላል።  
 

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

 
እያንዳንዱ የቅድመ-መደበኛ ተማሪ ቀጣይነት ባለው መልኩ ምልከታ ይደረግለታል። በልጅዎ መምህር የተሰበሰበው መረጃም በየዓመቱ 3 ጊዜ በስቴት 
መፈተሻ ቀነ ገደቦች ላይ ይጠናቀራል። የመዋዕለ-ህፃናት ተማሪዎች በመጀመሪያዎቹ የትምህርት ዘመን ለመጀመሪያዎቹ 60 ቀናት ቀጣይነት ባለው 
መልኩ ምልከታ ይደረግለታል። መረጃውም በመጀመሪያው የስቴት መፈተሻ ወቅት አንድ ጊዜ ይጠናቀራል። ት/ቤቶች የመዋዕለ-ህፃናት ተማሪዎችን 
ለውጥ/እድገት ለመከታተል TS Goldን የዓመቱ ቀሪ ጊዜ በሞላ መጠቀም ያስፈልጋቸው ከሆነ መወሰን ይችላሉ። ይህ ምልከታ ላይ የተመሠረተ 
ሞዴል በመሆኑ ይህን ምዘና ለማካሄድ ምንም የትምህርት ጊዜ ጥቅም ላይ አይውልም። 
 
የማረጋገጫየማረጋገጫየማረጋገጫየማረጋገጫ    ቀነቀነቀነቀነ----ገደቦችገደቦችገደቦችገደቦች    /Checkpoint Deadlines//Checkpoint Deadlines//Checkpoint Deadlines//Checkpoint Deadlines/    
ኦክቶበር 
ጃንዋሪ 
ሜይ 
 

 
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።  
 
በTS Gold ውስጥ በአንድ የተወሰነ የእድገት እና ትምህርት ደረጃ የልጅዎን ውጤት ለመወሰን የመለኪያ ስኬል /rating scale/ ጥቅም ላይ ይውላል። 
ይህም  ልጁን በምርምር በተደገፉ እድሜውን ወይም የክፍል ደረጃውን በሚመጥኑ መሥፍፈርቶች መሠረት ዝቅተኛ፣ የሚያሟላ ወይም የሚልቅ 
የሚል ምድብ ውስጥ ለመመደብ ይረዳል።  
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የTS Gold መመዘኛ ውጤቶች ለልጅዎ መምህር ልጅዎ የሚያውቀውን እና ማድረግ የሚችለውን ለመለየት ያም ከእድገቱ እና ከትምህርቱ ዓላማዎች 
ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ለማወቅ ይረዱታል። እንዲሁም መምህራን የልጅዎን ትምህርት/እውቀት ተመርኩዘው እና በዚህ ምዘና የተገኘውን መረጃ 
ተጠቅመው የልጁን ለውጥ ይፈትሻሉ። የልጅዎ ውጤቶች በወላጅ-መምህር ስብሰባዎች ጊዜ ለእርስዎ ሊነገሩ ይገባል። የቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
ማእከላት የቅድመ-መደበኛ TS Gold ውጤቶችን እንደ ት/ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ የተጠያቂነት መለኪያ ይጠቀሙበታል። 
 

 
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። 
 

 


