የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
Assessment of Performance Towards Proficiency in Languge (AAPPL) (የቋንቋ ብቃት ና ክህሎት ፈተናዎች )
የDenver የሕዝብ ት/ቤቶች( dps) ቋንቋ ማለት ሀብት ፣ የስነቋንቋ እሴት እና የባህል ስብጥርን የያዘ ነው ብለው ያመናሉ፡፡ ተማሪዎች ከአንድ ቋንቋ በላይ
አውቀው እንዲመረቁ እንፈልጋለን፡፡ በ2015 – 2016 የመጀመሪያዎቹ የትምህርት አመታት ፣ DPS ለ ተማሪዎች ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ቋንቋዎች
እንዲማሩ እና ብቃት እንዲኖራቸው የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማህተም መርሀ ግብር ሰጥቷል፡፡ ተማሪዎች የቋንቋ ብቃታቸውን ለማሳየት
የAAPPL ፈተናን መውሰድ አንዱ ምርጫ ነው፡፡

ይሄ ፈተና ምንድን ነው?
ይሄ የ AAPPL ፈተና በኮፕውተር የሚሰጥ 2 ሰአት ፈተና ሲሆን ፣ የተማሪዎችን ብቃት ደረጃ በማንበብ ፣ በመፃፍ ፣ በመናገር እና በመስማት ለማወቅ
የሚሰጥ ፈተና ነው የAAPPL መለኪያዎች የአለም ዝግጁነት መመዘኛ እና ለቋንቋ መማሪያዎች የጊዜውን የመገናኛ ብዙሀንን በመጠቀም ለተፈታኞች
አንዳንድ ስራዎችን እንዲሰሩ ለምሳሌ የምናባዊ(ቨርቹዋል) ቪዲዮ ቻት ፣ ዌብሳይቶችን መፍጠር፣ ኢሜል ማድረግ እና አፕሊኬሽንን ተጠቅሞ የቋንቋ
ችሎታን ማሳየት እንደሆነ አሳውቋል፡፡ ፈተናው በሚከተሉት ቋንቋዎች ነው፡ አረብኛ ፣ቻይንኛ ፣ ፈረንሳይኛ ፣ ጀርመንኛ ፣ ህንድኛ ፣ ጣሊያንኛ ፣ ጃፓንኛ ፣
ኮሪያንኛ ፣ ፖርቹጋልኛ ፣ ሩሲያዊኛ ፣ ስፓኒሽ እና ታይኛ የAAPPL ፈተናዎች ለተማሪዎች ነፃ ናቸው፣ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም
ፕሮግራም ለፈተናዎቹ ይከፍላል፡፡

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
ተማሪዎች የAAPPLን ፈተና እንዲወስዱ አይገደዱም ነገር ግን ተማሪው የቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሌላ አማራጭ የሚፈልግ ከሆነ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ
ማረጋገጫ ማኅተም ተማሪው ከፌብሩአሪ እስከ ማርች ባለው የትምህርት አመት እንዲወስድ ይጋብዛል፡፡ ፈተናውን ለመውሰድ ቀኑን እና የክፍሉን ቦታ
ለማወቅ እባካችሁ የትምህርት ቤታችሁን የሚገኙትን አማካሪ ወይም አስተማሪዎትን ይጠይቁ፡፡

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
ተማሪው የAAPPLን ፈተና ከወሰደ በኃላ ውጤቱ የባለሁለት ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ማህተም ለማግኘት በሚደረገው ውሳኔ ውስጥ በበልግ ወቅት
በየጊዜው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ አነስተኛም ሆነ ከፍተኛ ክፍል ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ማህተሙ ይሰጣል የእያንዳንዱ የፈተና ውጤት ተማሪው
እስከ አልጠየቀ ድረስ አይሰጥም፡፡

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የሁለት እና ከሁለት በላይ የቋንቋ የችሎታ ብቃት ማረጋገጫ ማህተም 3 ክፍሎች አሉት
1. የምረቃ መስፈርቶች
2. የእንግሊዘኛ ብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ
3. የአንድ እና ከአንድ በላይ የአለም መግባቢያ የሆነን የቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ
ተማሪው የAAPPL ፈተና ካጠናቀቀ ፣ ውጤቱ ተማሪው የአለም ቋንቋ ብቃት መመዘኛን ማለፉን ይወስናል

?

ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ ልጆቻችሁ የቋንቋ ችሎታቸውን እንዲያዳብሩ እና የAAPPLን ፈተና እንዲያጠናቅቁ
የልጆቻችሁን አስተማሪዎች፣ ካውንስለሮችን አናግራችሁ በምን መርዳት እንዳለባችሁ ከማወቅ ወደ ኋላ እንዳትሉ፡፡
ለተጨማሪ መረጃዎች፡ የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም
 የ DPS የባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም፦ http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/
o ሁለት እና ከሁለት በላይ የቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማህተም መረጃ የያዘ ሲሆን፣ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ቋንቋ መቻል ያለውን
ጥቅም ፣ መስፈርቶችን እና ትክክለኛውን ቀን ይናገራል
o AAPPL ፈተናዎች Http://aappl.actfl.org/የAAPPL ፈተና ምን እንደሆነ እና ለተማሪዎች የመለማመጃ ፈተናዎችን መረጃ የያዘ
ነው
ፈተናውዎች ላይ ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054
ደውለው ያነጋግሩ።

