
 

ስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎች ወይምወይምወይምወይም ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ 
የ2018-19 የትምህርት ዘመን 

የየየየWIDA ማጣሪያማጣሪያማጣሪያማጣሪያ  

መመዘኛዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን እውቀት (ይዘት) 

መካን አለመካናቸውንና ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ትክክለኛ ጎዳና ላይ ስለመሆናቸው ጠቃሚ መረጃን ይሰጣሉ። የምዘና ውጤቶቹ 

የልጅዎ ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ በጥቅሉ ከሚያሳዩት መመዘኛዎች አንድ መለኪያ እንደሚሆኑ የታሰቡ ናቸው። 

 

 
ይህይህይህይህ ምዘናምዘናምዘናምዘና/ፈተናፈተናፈተናፈተና ምንድንምንድንምንድንምንድን ነውነውነውነው? 

የWIDA-ማጣሪያ የምደባ ፈተና ለዲስትሪክቱ አዲስ ለሆኑ የ1ኛ - 12ኛ ክፍል ውስጥ ላሉና የእንግሊዝኛ ተማሪዎች (ELs) ተብለው ሊሰየሙ ለሚችሉ 

ተማሪዎች የሚሰጥ የእንግሊዝኛ ችሎታ "ማጣሪያ" ፈተና ነው። አስተማሪዎች  የእንግሊዝኛ ተማሪዎች (ELs)  እንዲለሁ እና ወደ ተገቢው ፕሮግራም 

እንዲመድቧቸው ያግዛቸዋል። የWIDA ማጣሪያ በአራቱ የቋንቋ ክህሎቶች፦ ማዳመጥ፣ ማንበብ፣ መጻፍ እና መናገር ውስጥ የማኅበራዊ እና ትምህርታዊ 

(አካዳሚክ) ቋንቋን ይለካል። የማኅበራዊ ቋንቋ በየዕለቱ ለመግባባት የሚያገለግል ሲሆን የትምህርታዊ (አካዳሚክ) ቋንቋ ደግሞ በክፍል ውስጥ 
ለመግባባት የሚያገለግል ነው።  

 

 
ልጄልጄልጄልጄ የሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነው/የምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነው መቼመቼመቼመቼ ነውነውነውነው? 

የWIDA ማጣሪያ ከ1ኛ - 12ኛ12ኛ ክፍል ውስጥ ላሉ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዲስትሪክቱ በሚመጡ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጥ 

ፈተና ነው። የሚሰጠውም በተመዘገቡ በ10 ቀናት ውስጥ ሲሆን በትምህርት ዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊሰጥ ይችላል።  

 

 
ልጄልጄልጄልጄ ምንምንምንምን ውጤትውጤትውጤትውጤት(ቶችቶችቶችቶች) ይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋል/ታልታልታልታል?   

ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ለእያንዳንዱ የፈተና ክፍል ውጤት ይሰጣቸዋል፦ ማዳመጥ፣ ማንበብ፣ መፃፍ እና መናገር። ከተናጥል 

ውጤቶች የሚገኙ 3 የተጠናቀሩ /composite/ ውጤቶችም ይሰጧቸዋል።  

• የቃል - (50%) ንግግር እና (50%) ማዳመጥን ይይዛል 

• ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) - (50%) ንባብ እና (50%) ጽህፈት ይይዛል 

• አጠቃላይ - ማዳመጥ (15%)፣ ንግግር (15%)፣ ንባብ (35%) እና ጽህፈት (35%) ይይዛል። 

 

የብቃት ደረጃ ሪፖርት 1 በጣም ዝቅተኛው እና 6 በጣም ከፍተኛው ሆኖ እንደሚከተለው ይሰጣል።  

 

1 – አዲስአዲስአዲስአዲስ ገቢገቢገቢገቢ 

/Entering/ 

2 – ጀማሪጀማሪጀማሪጀማሪ     

/Emerging/ 

3 – አዳጊአዳጊአዳጊአዳጊ 

/Developing/ 

4 – ተመንዳጊተመንዳጊተመንዳጊተመንዳጊ 

/Expanding/ 

5 – ክፍተትክፍተትክፍተትክፍተት አጥባቢአጥባቢአጥባቢአጥባቢ 

/Bridging/ 

6 - ደራሽደራሽደራሽደራሽ     

/Reaching/ 

 

የአጸደ ሕፃናት እና በመጀመሪያው ወሰነ-ትምህርት የ1ኛ ክፍል ተማሪዎች “WAPT”ን እንደመጀመሪያ ማጣሪያ መውሰዳቸውን ይቀጥላሉ። 

 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም ላይላይላይላይ ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ? 

ውጤቶቹ ልጁ ወደ ዲስትሪክቱ በገባበት ጊዜ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታዎች መነሻነት በመሆን ያገለግላሉ። ይህም የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን በመለየት 

ሂደት ውስጥ አጋዥ ይሆናል። ውጤቱን የት/ቤቱ መምህራን እና አስተዳደር ሠራተኞች ቡድን ተማሪው ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ያስፈልገው 
እንደሆነ ለመወሰን ይጠቀምበታል። በበቂ ሁኔታ ከፍተኛ ነጥብ የሚያመጡ ተማሪዎች ወደ ዲስትሪክቱ በገቡበት ጊዜ ብቁ ተብለው ሊመደቡ ይችላሉ።  

 

 

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፦ WIDA 

• www.wida.us/assessment/ 
    
    
    

? 



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። 

 

 


