የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
Colorado Alternate (CoALT) ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ መመዘኛ
ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸውን ሚጠበቅበትን እውቀት ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ
21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የፈተና ውጤቶች በልጅዎ ትምህርታዊ መሻሻል ማስረጃ አካል
ውስጥ አንድ ልኬትን ለማቅረብ የታቀዱ ናቸው።

ይሄ ፈተና ምንድን ነው?
የCoALT ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ መመዘኛ ተማሪዎችን የcolorado የትምህርት መመዘኛ ፈተና ጥሩ ውጤት እንዲኖራቸው እንዲሻሻሉ የሚገመግም
መለኪያ ነው ይሄ ለተማሪዎች የምግብ እና የመኖሪያ ተሟልቶላቸውም በCMAS መሳተፍ ላልቻሉ የግንዛቤ ጉድለት ላለባቸው ተማሪዎች በክልሉ የሚመራ
መመዘኛ ነው የCoALT ሳይንስ መመዘኛ የሚሰጠው 5፣ 8 እና 11ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ነው የCoALT ሶሻል ስተዲስ መመዘኛ ለ 4ኛ እና 7ኛ ክፍል
ተማሪዎች የሚሰጥ ነው (1/3ኛው ትምህርት ቤቶች ይሳተፋሉ)።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
ልጆት ኤፕሪል ወር ላይ ይፈተናል ልጅዎ እንደየ ክፍል ደረጃው/ዋ እና የትምህርት ዓይነቱ በተወሰኑ ቀናት ብቻ ይፈተናል/ትፈተናለች፤ በመላው የፈተና
ወቅት አይሆንም። ትክክለኛውን የጊዜ ሰሌዳ ለማወቅ የልጆትን አስተማሪ ያናግሩ።

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
ልጆት የውጤት ደረጃ እና የብቃት ደረጃ ይቀበላል የብቃት ደረጃ ተማሪዎቹ በሀሳብ እና በክህሎት በእንዳንዱ ደረጃ ምን እንደሚጠበቅባቸው ያሳያል የአራቱ
ጥምር ውጤቶች እና የብቃት ደረጃዎች የመጀመር፣ የእድገት፣ ተለይቶ የመውጣትና ፍላጎትን ያካትታል
የልጆት አጠቃላይ ውጤት ( በ0 – 250) ባለው ቁጥር ውስጥ ሲሆን የብቃት ደረጃው (ለማወቅ ባላቸው ፍላጎት ፣ በእድገት፣ ተለይቶ የመውጣትና ፍላጎት)
ይሰጣል በመመዘኛ ፈተናው ላይ ምንም አይነት መልስ ላልሰጡ ተማሪዎች በቂ እንዳልሆነ የሚያመላክት መለያ ይሰጣቸዋል ውጤት በበልግ ጊዜ
ለትምህርት ቤቶች ይሰጣል።

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
ዋናው የዚህ ፕሮግራም መመዘኛ አላማ የColorado የግንዛቤ ጉድለት ያለባቸው ተማሪዎች መመዘኛውን እንደሚያሟሉ እና በሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ
ፈተናዎች ላይ የመጨረሻው የክፍል ደረጃ ላይ ምን ያህል ውጤት እንዳመጡ ያያል የCoAlt ውጤቶች የተማሪዎችን የትምህርት መሻሻልን በአንዱ መመዘኛ
አድርጎ ከሌላው ረዥም የውጤት መረጃ ጋር አዛምዶ የሚያሳይ ነው።

?

ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ የልጅዎን አስተማሪ በማናገር ልጆትን ቤት ውስጥ እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ እና
ፈተናውን ለመውሰድ የሚጠቅማቸው ነገሮች እንዲሟላላቸው ለማድረግ ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።
ፈተናውዎች ላይ ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054
ደውለው ያነጋግሩ።

