የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
ISTATION (ISIP Early Reading (ቅድመ ንባብ)፣ ISIP Advanced Reader (የላቀ አንባቢ)፣ ISIP Español)
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?
Istation በግለሰብ፣ በትንሽ ቡድን ወይም በሙሉ ክፍል ቅንብር ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች በመስመር ላይ ይሰጣል። የዚህ
ፈተና ዋነኛ ዓላማ በልጅዎ ማንበብና መጻፍ ዕድገት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ጥንካሬ እና ፍላጎት አካባቢዎችን ለይቶ ማወቅ ነው። ተማሪዎች በክፍል
ደረጃቸው እና ትምህርት በሚከታተሉበት ቋንቋ ላይ ተመስርቶ የ Istation ፈተናዎችን ያጠናቅቃሉ፡
ከመዋዕለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል

እንግሊዘኛ

ISIP Español – Lectura Temprana

ከመዋዕለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል

ስፓኒሽኛ

ISIP Advanced Reading (AR፣ የላቀ ንባብ)

ከ 4ኛ እስከ 8ኛ ክፍል

እንግሊዘኛ

ISIP Español –Lectura Avanzada

ከ 4ኛ እስከ 5ኛ ክፍል

ስፓኒሽኛ

ISIP Early Reading (ER፣ ቅድመ ንባብ)

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?
የ Istation ፈተናዎች ሁለት ቁልፍ ነጥቦችን ያቀርባሉ፡ የብቃት ደረጃ እና የፐርሰንታይል ደረጃ። የብቃት ደረጃ የተማሪን አጠቃላይ የንባብ ችሎታ
በትምህርት እርከን ደረጃ ውስጥ ከተማሪው አፈፃፀም ጋር ወደሚዛመድ ቁጥር አጠጋግቶ ያስቀምጣል። እርከኖቹ እንደሚከተለው ተብራርተዋል፡
እርከን 1፡ በክፍል ደረጃ ልክ በማከናወን ላይ ያሉ ተማሪዎች
እርከን 2፡ በመጠኑ ከክፍል ደረጃ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጣልቃ‐ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው
እርከን 3፡ በእጅጉ ከክፍል ደረጃ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጠንከር ያለ ጣልቃ‐ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው
ለእርከን ደረጃዎች ያሉት የእነዚህ ነጥቦች ወሰን በምዘና መድረኩ ይለያያሉ።
የፐርሰንታይል ደረጃ አንድ ተማሪ በተለመደ ናሙናችን ውስጥ ካሉ ተማሪዎቹ ጋር ሲነጻጸር ያለውን ደረጃ ይሰጣል። አንድ ተማሪ 75 ፐርሰንታይል ነጥብ
ቢያመጣ፣ እሱ ወይም እሷ በተለመደ የፈተናው ናሙና ውስጥ በነሱ እድሜ ከሚገኙ 75 በመቶ ተማሪዎች እኩል ወይም ከዚያ በላይ ነጥብ አምጥተዋል
ማለት ይቻላል።

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የ Istation ፈተናዎች መምህራን የትምህርት አሰጣጥን ለመምራት እና ለማስተካከል የሚጠቀሙባቸው አንድ ጠቃሚ የመረጃ ነጥቦች ናቸው። የISIP
ውጤቶች ልጆት በንባብ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ፣ ለተማሪዎች የንባብ ግብ አዘጋጅቶ ጠንካራና ደካማ ጎናቸውን ለማወቅ፣ የአነባብ መሻሻልን ለመቆጣጠር ና
የንባብ ልምድን ለማዳበር ና ልጆት ተጨማሪ በንባብ ላይ እርዳታ ካስፈለገው ለመወሰን ይጠቅማል።

?

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
ፈተናውዎች ላይ ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054
ደውለው ያነጋግሩ።

