የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
DIBELS እና IDEL
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?
DIBELS በአጭሩ (ተንቀሳቃሽ መሰረታዊ ቀደም ብሎ የመፃፍና የማንበብ ችሎታ ገላጭ) በግል የሚሰጥ መመዘኛ ስርአት ሲሆን የተወሰኑ አካሄዶችን እና
መለኪያዎችን ተጠቅሞ ተማሪዎች ከመዋለ ህፃናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ቀደም ብሎ የመፃፍና የማንበብ ክህሎት እንዲኖራቸው ያደርጋል የችሎታው
መመዘኛ የክስተቶችን ግንዛቤ፣ ፎኒክስ፣ ቅልጥፍና እና የመረዳትን ችሎታ ያካትታል ተማሪዎች ፈተናዎቹን እንደ ክፍላቸው እና በአመቱ ባለው ጊዜ ተወስኖ
ሊጨርሱ ይችላሉ።
IDEL, or Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura, ባህራዊ መመዘኛ ፈተና ሲሆን ልጆች በህፃንነታቸው መሰረታዊ ስፓኒሽ ፅሁፍ
መመዘኛ ነው IDEL መመዘኛ የ DIBELS መመዘኛ ሁለቱም ልጆች እንዴት በፊደል ቋንቋ መፃፍ መማር እንዳለባቸው ተመሳሳይ የጥናት ማስረጃ
ቢኖራቸውም IDEL የ DIBELS ትርጉም አይደለም IDEL የስፓኒሽ ቋንቋን ከግንዛቤ የሚያስገባ ሲሆን ስነቋንቋው ስነ‐ድምፅ፣ የአፃፃፍ ስልትና የስዋሰው
አገባብን የያዘ ነው መመዘኞቹ መስፈርትን ያሟለ ሲሆኑ አጭር፣ በግል መሰራት የሚችልና ለስፓኒሽ የማንበብና የመፃፍ ችሎታ እድገት በየግዚው
እንደመቆጣጠሪያ መጠቀም ይቻላል የDEL መመዘኛ ፈተናዎች የንባብ መጀመሪያ ላይ በሁሉም መሰረታዊ ክፍሎች፣ የስነ‐ድምፅ ግንዛቤ ፣ የፊደሎች
ስርአት፣ ትክክለኝነት እና ቅልጥፍናን ከ ተያያዥ ፅሁፍ ፣ ከመዝገበ ቃላት መረዳት ጋር የያዘ ነው IDEL ደግሞ የቃላት አጠራርን ትክክለኝነት እንደ አንድ
የስጋት መግለጫ ይመረምራል።
ሁለቱም DIBELS እና IDEL በ Colorado READ Act የፀደቀ ፣ ለተማሪዎች የማንበብ የደረጃ ስኬት እና መሻሻል፣ ተማሪዎችን የማንበብ ችግራቸውን
ለይቶ ለማውጣት ትዕዛዝ ያላቸው ፈተናዎች ናቸው። .የ DIBELS እና IDEL መረጃ መመርመሪያ፣ ከክፍል ደረጃቸው በታች ለሚያነቡ ተማሪዎች አላማን
ያማከለ የማንበብ እቅድ (READ Plans) እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
በ Colorado READ Act መሰረት፣ በክፍል K‐3 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ በተወሰኑ የፈተና ወቅቶች በስቴት ቦርድ በጸደቀ የሽግግር ምዘና ይፈተናሉ። የ
READ Act የፈተና ወቅቶች በበልግ፣ በአመት አጋማሽ እና በጸደይ ወራት ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ። የመዋዕለ ህፃናት ተማሪዎች የበልግ ፈተናቸውን
ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 30 የካሌንደር ቀናት አላቸው። በክልል ሕግ መሰረት ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ከዝቅተኛ የብቃት ደረጃ በታች
የሚያስመዘግቡ ተማሪዎች የንባብ ደረጃን ለማረጋገጥ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ፈተናዎች ያስፈልጋቸዋል።
የ READ Act የፈተና ወቅቶች፡
ከ K ‐ 12ኛ ክፍሎች
ከ K ‐ 12ኛ ክፍሎች
ከ K ‐ 12ኛ ክፍሎች

ኦገስት መጨረሻ ‐ ኦክቶበር መጨረሻ
ከዲሴምበር ‐ ፌብሩዋሪ አጋማሽ
ሜይ

በልግ
በአመት አጋማሽ
ጸደይ

የፈተና ቀናት በት/ቤት ሊለያዩ ይችላሉ። ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
DIBELS እና IDEL የሚከተለውን የብቃት ውጤት ለተማሪዎች በሶስቱ READ Act በፈተና መፈተኛ ጊዜ ያለውን ሁኔታ ያስረዳል( እባኮትን ከታች ያለውን
ይመልከቱ)
1.
2.
3.
4.

ከማለፊያው ነጥብ በላይ ‐ ተማሪዎች ከማለፊያው ነጥብ በላይ የሚያመጡ
የማለፊያ ውጤተቱ ላይ ያመጡ ተማሪዎች
ከማለፊያው ነጥብ በታች/ ዘዴ(ስልት) ‐ ተማሪዎች ከማለፊያው ነጥብ በታች የሚያመጡ እና ትኩረት የሚያስፈልጋቸው
በእጅጉ ከነጥቡ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጠንከር ያለ ጣልቃ‐ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው

ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የተማሪው ውጤት በ DIBELS እና IDEL መመዘኛ መሰረት ለትምህርት ቤቱ ተማሪው ለ ማለፊው ነጥብ የማንበብ ስኬት ትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለ እና
እንደሌለ መረጃ ይሰጣል ትምህርት ቤቱ ወዲያው አላማቸውን ያላሳኩትን ተማሪዎች በመለየት ተጨማሪ እርዳታ ያደርግላቸዋል ለምሳሌ፣ ልጆት ቃላቶችን
በትክክል የሚያነብ ከሆነ ወይም በዝግታ ከሆነ የሚያነበው አስተማሪው ተጨማሪ ልምምድ፣ ታሪኮችን ደጋግሞ የማስነበብ አና የእሱን/እሷን የማንበብ
ፍጥነት እና ቅልጥፍና ያሻሽላል አስተማሪው የልጆትን ለውጥ ለማየት እና በመፃፍ ላይ ያለውን ችሎታ እንደተሻሻለና ተጨማሪ እርዳታ የተሰጠው
እንደጠቀመው ለማየት በትምህርት አመት ውስጥ የመመዘኛ ውጤቶች ሊያይ ይችላል አስተማሪዎች ሁሉም ተማሪዎች ያመጡትን ውጤት መዝነው የእለት
እለት ትምህርታቸውን እንዴት ማዘጋጀት እና ማስኬሄድ እንዳለባቸው ያስባሉ

?

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።
ተጨማሪ መረጃ፦ ፈተናዎች
ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡
 assessments.dpsk12.org
ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054 ደውለው
ያነጋግሩ።

