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ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

IIII----READY READY READY READY ምንባብምንባብምንባብምንባብ    

 
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????    

 
i-Ready ምንባብ የተማሪዎችን የንባብ ክህሎቶች እንደየተማሪው ሁኔታ ለመገምገም እና በጊዜ ብዛት ውስጥ የተማሪን ዕድገት እና አፈጻጸም ለመከታተል 
የሚያስችል የኮምፒውተር እንደሁኔታው ተስተካካይ የሆነ ዲያግኖስቲክ ምዘና ነው። i-Ready፣ በተማሪዎች የአመላለስ ቅርጸቶች ላይ ተመሥርቶ 
በከፍተኛ ሁኔታ የሚስተካከል፣ ከተወሰኑ የፈተና ጥያቄዎች ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን ያወጣል። ይህም ከኬጂ እስከ 8ኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች 
በቁልፍ የንባብ ዘርፎች/ጎራዎች ውስጥ ጥንካሬዎቻቸውን እና ፍላጎቶቻቸውን በትክክል የሚያሳይ ምዘና እንዲሆን ያስችለዋል።  
 
የስቴት ቦርዱ i-Ready ምንባብን የተማሪዎችን የንባብ ውጤታማነት ደረጃዎችን የሚለካ፣ የንባብ ድክመቶች ያሉባቸውን ተማሪዎች ለመለየት፣ የትኩረት 
መስኮችን/ተጨማሪ የቻሌንጅ አጋጣሚዎችን ለመለየት እና የማሰተማር ሂደቱን ልዩ ለማድረግ የሚጠቅም ምዘና ብሎ ተቀብሎታል። በኮሎራዶ አንብብ 
ድንጋጌ /READ/ መሠረት የi-Ready ምንባብ ዲያግኖስቲክ መረጃዎች የታለመ የንባብ እገዛ ዕቅዶችን (READ ዕቅዶችን) ከክፍል ደረጃቸው በታች 
በጣም ዝቅ ያለ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች ለማዘጋጀት እና የተማሪዎችን የጋራ ዐበይት የስቴት ደረጃዎች (ስታንዳርድስ) መረዳት ሂደትን ለመገምገም 
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፣ ከአጸደ ሕፃናት 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?  ?  ?  ?   

 
i-Ready ምንባብ ሁለት ቁልፍ ውጤቶችን ያስገኛል፦ 

• የi-Ready አጠቃላይ የልኬት ውጤት በሁሉም የንባብ ዘርፎች (መሠረታዊ ክህሎቶች፣ ቃላት እና መረዳት) ዲያግኖስቲክ ምዘና መሠረት 
የተማሪውን አጠቃላይ የንባብ ችሎታ ይገምታል። የልኬት ውጤቶች አስተማሪዎች የተምሪዎችን አፈጻጸም ለማወዳደር እና ዕድገታቸውን 
በክፍል ደረጃዎች እና በዘርፎች በሞላ ለመለካት በሚያስችል አንድ ነጠላ መቀጥል /continuum/ ከ100 - 800 የሚደርሱ ናቸው።  

• አጠቃላይ የምደባ ደረጃ - ከተመረጠ የዲያግኖስቲክ ምዘና ውጤቶች ላይ በመመሥረት በአንድ ተማሪ የክፍሎቹ ቅደም-ተከተል ውስጥ 
አጠቃላይ ችሎታን ለመወሰን የክፍል ደረጃ ምደባ ሠንጠረዥን ይጠቀማል። አራቱ የምደባ ደረጃዎች የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ፤- 

ከደረጃ በላይ      | በደረጃ ላይ  | ደረጃ ለመድረስ የተቃረበ | መሻሻል ያስፈልገዋል 
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የi-Ready ምንባብ ምዘና መምህራን የማስተማር ሥራቸውን እንዲመሩበትና እንዲያስተካክሉበት ጣቃሚ ነጥቦችን ይሰጣቸውል። i-Ready ውጤቶች 
የልጅዎን የንባብ ደረጃ ለመለየት፣ ከተማሪው ጥንካሬዎች እና ድክመቶች ጋር የሚጣጣሙ የንባብ ግቦችን ለማዘጋጀት፣ የተማሪውን ዕድገት ለመከታተል፣ 
ግለሰብ-ተኮር የሆኑ የማስተማር እርምጃዎችን ለመበየን፣ ግለሰብ-ተኮር የሆኑ የንባብ እገዛዎችን ለማድረግ እና ልጅዎ በንባብ ላይ ተጨማሪ ድጋፍን 



የሚፈልግ መሆኑን ለመወሰን ሊያገለግሉ ይችላሉ። 
 

 
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፦ 

• 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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