የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
Naglieri Nonverbal Ability Test® (NNAT3)
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?
NNAT3 የNaglieri Nonverbal Ability Test® (ቋንቋ ያልሆነ ችሎታ) ፈተና ምህንፃረ ቃል ሲሆን ፣ አጠቃላይ የግንዛቤ ችሎታን የሚለካ እና
በተለመዶ የሚሰጥ ውጤት ነው NNAT3 ምንም ቃላት የሌለው ይዘት ያለው ሲሆን፣ በውስጡም አለማቀፋዊ የጂኦሜትሪ ቅርፆችን ፣ አቅጣጫ
ጠቋሚው በስዕል መልኩ የቀረበና መመሪያውም በትንሽ ቃላቶች የተገለፀ፣ ለአብዛኛው ለተለያዩ ተማሪዎች በተለይም የትምህርት ልምዳቸው ለተወሰነ
ተማሪዎች ፣ ከሰፊ ባህላዊ እና ማህበረሰብ ለመጡ ተማሪዎች ፣ ቋንቋውን ለማይናገሩ፣ የቋንቋ ችግር ላለባቸው፣ የኦቲዝም በሽታ ላለባቸው ወይም
መስማት ለተሳናቸው ይጠቅማል።
NNAT3፣ 48 የምርጫ ጥያቄዎችን በስዕል መልኩ የያዘ ነው። ሙከራው በራስ ጊዜ የሚሰራ // ነው፣ ነገር ግን ተማሪዎቹ ሙከራውን ለማጠናቀቅ 30
ደቂቃ ይሰጣቸዋል። ተማሪዎች ሙከራውን ከማጠናቀቃቸው በፊት መልሶቻቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
Gifted and Talented (GT) (ልዩ ችሎታና ተሰዕጦ) ከ Exceptional Children’s Educational Act (ECEA) (ልዩ የልጆች ትምህርት አክት)
በመሆን ይሄ ክፍል አለምአቀፋዊ የማጣራት ሂደት ተማሪዎችን ለዚህ ልዩ ተስዕጦ ትምህርት አገልግሎት ቀደም ብለው በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲያገኙ
ያደርጋል።
ለሁሉም ተማሪዎች ይሄን የድጋፍ እድል በተገቢ አከባቢ እንዲያገኙ ለማድረግ ፣ ሁሉም የ DPS ተማሪዎች ከመዋለ ህፃናት ፣ 2ኛ እና 6ኛ ክፍል
ወዲያውኑ በበልግ Naglieri Nonverbal Ability Test® (NNAT) (Naglieri ቋንቋ ያልሆነ የችሎታ ፈተና) በመጠቀም መለየት ይቻላል።
ፈተናው ኦንላይ ሲሆን፣ ፈተናውን ለመውሰድ ወደ 30 ደቂቃ ይወስዳል። የNNAT3 ፈተና የሚጠና የፈተና አይነት አይደለም። NNAT3 የልጅዎት
ችሎታ ድንገተኛ ጭርፍታ /snapshot/ ስለሆነ ለNNAT3 ማጥናት አያስፈልግም። ተማሪዎቾትን በቂ እረፍት እንዲያገኙ፣ ጥሩ ቁርስ እንዲበሉ እና
የቻሉትን ያህል እንዲሞክሩ በመንገር ልትረዷቸው ትችላችሁ።
የፈተና ወቅቶች
ከፈተናው ቀን በፊት “የፈተና መፍቀጃ” ፣ የፈተናውን ቀን የሚገልፅ ከተማሪዎቹ ትምህርት ቤት ይቀበላሉ ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ
ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።
6ኛ ክፍል
2ኛ ክፍል
መዋለ ህፃናት

ሴፕቴምበር
ሴፕቴምበር መጨረሻ ‐ ኦክቶበር መሀከል ላይ
ኦክቶበር መሀከል ‐ ኖቬምበር መጀመሪያ

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
ውጤቶቹ የሚዘገቡት ከመቶ ሲሆን ይህም የልጅዎን ውጤት በአንድ አይነት እድሜ ካሉ እና U.S. ውስጥ ከሚገኙ ልጆች ውጤት ጋር ይወዳደራል ማለት
ነው፡፡ ከፐርሰንታይል ውጤት የሚገልጸው ምን ያህል ተማሪ ከእርስዎ ልጅ ጋር እኩል ወይም ከዚያ በታች አምጥቷል የሚለውን ነው፡፡ አንድ ተማሪ 90
ፐርሰንታይል ቢያስቆጥር፣ ይህ የሚገልጸው በእርሱ/በእርሷ እድሜ ካሉ ተማሪዎች 90% የሚሆኑት እኩል ውጤት ወይም ከእነርሱ በላይ አስቆጥሯል
ማለት ነው፡፡ ከመቶ የሚታረም ሲሆን ደረጃውም ከ1 እስከ 99 ነው ፣ የፈተናው ውጤት 50 ከመቶ ከሆነ ለተማሪው እድሜ አማካኝ ነው።

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የዚህ አለም አቀፋዊ መመዘኛ (ለይቶ የማውጣት ምርመራ) ዋና አላማ በቂ የሆነ መረጃ ማሰባሰብ እና ጥሩ መረጃ አጠናክሮ ለልዩ ተስዕጦ ላላቸው ለይቶ
ለማውጣት እና ተገቢውን የትምህርት ምደባ ውሳኔ ወስኖ የተሰዕጦ ፕሮግራሞችን እንዲካፈሉ ማድረግ ነው እነዚህ ውጤቶች ከማስረጃው ጋር የሚቀርቡ
የመረጃው አካል ናቸው ይሄም ማለት የአንድ ፈተና ውጤት ብቻ ተማሪውን እንደ ልዩ ችሎታ እና ተሰእጦ እንዳለው መለየት አይችልም።
ልዩ ችሎታ ያላቸውን ለመለየት በማስረጃዎቹ ተመርኩዞ፣ በከፍተኛ ደረጃ ውጤት ፈተናዎች መያዝ አለባቸው። የማስረጃ ክፍል ቀጣይነት ያለው ስራ
ሲሆን ወላጆችን መጠየቅ አያስፈልግም የማስረጃ ክፍሉ የከፍተኛ ችሎታ አቅም ለመወሰን የሚቀጥሉትን መመዘኛዎቸ ማሟላት አለበት፡ የስራ
ፖርትፎሊዮዎች፣ በመመልከት፣ ችሎታን በመለካት ወይም/እና ቃለ መጠየቅ በማድረግ ሁሉም መረጃዎች የሚታዩት እና የሚገመገሙት ከፍተኛ ብቃት
ባላቸው ባለሙያዎች ቡድን ሲሆን ይሄም የተማሪውን የትምህርት ፍላጎት እና ተስማሚ የችሎታ ድጋፍ ደረጃን ይወስናሉ። በሚፈለገው ደረጃ ያህል
ተማሪው ለልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ አገልግሎት ሊያልፍም ላያልፍም ይችላል።
ተማሪዎቹ በሶስት ክፍሎች ሊለዩ ይችላሉ፡ የቀለም ትምህርት አፕቲቲዩድ ፣ የተመረጠ ችሎታ አፕቲቲዮድ ወይም አጠቃላይ የጭንቅላት ብቃት የቀለም
ትምህርቶቹ ፡ መጻፍ፣ ማንበብ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ ፣ ሶሻል ስተዲስን ያካትታሉ Talent aptitude (የችሎታ አፕቲቲዮድ) የሚታይ እና ጥበብን በማቅረብ፣
ሙዚቃ ፣ የፈጠራ እና የመሪነትን አጠቃሎ የያዘ ነው። ተማሪዎች ከአንድ በላይ በሆኑ ትምህርቶች ላይ ልዩ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ።

?

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፡
 http://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።

