የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
THE READING INVENTORY (RI)(የንባብ ዝርዝር) በሌላ ስም Scholastic Reading Inventory (SRI) (ስኮላስቲክ የንባብ ቆጠራ)
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?
SRI በኮምፒውተር የሚሰጥ መመዘኛ ሲሆን ሁለቱንም መሰረታዊ የንባብን እውቀት እና የንባብ መረዳትን ይለካል SRI የንባብን ችሎታ ከመጀመሪያዎቹ
ቃላት አንስቶ እስከ ኮሌጅ እና የስራ ይከታተላል። የLexile Framework( Lexile መዋቅር) ንባብ በመጠቀም፣ SRI አስተማሪዎችን የተማሪዎችን
የደረጃ መጠን ብቃት እና ኮሌጅ፣ የዝግጁነትን፣ የመመሪያ መለየትን፣ ግብ ያለው አላማ አንዲኖር እና በተግባራዊ የመረጃ ሀላፊነት እንዲወስዱ
ያደርጋል።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
SRI ከ6 ‐12 ክፍል ተማሪዎች የሚሰጥ እና የ READ Act Cohort አካል ነው የ READ Act የፈተና ወቅቶች በበልግ፣ በአመት አጋማሽ እና በጸደይ
ወራት ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ።
የፈተና ወቅት
የፈተና ወቅት ማለት ተማሪዎች ፈተናውን አንድ ቀን ወስደው መመሪያውን ደግሞ ሌላ ቀን የሚወስዱበት ጊዜ ማለት ነው። ተማሪዎች በሙሉ የመፈተኛ
ወቅቶች ውስጥ አይፈተኑም። ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።
ልጆት ለፈተናው በእያንዳንዱ የፈተና ወቅት አንዴ ይፈተናል ፣ ፈተናው የሚሰጠው በተወሰነ ቀናቶች ጊዜ በክፍል ደረጃ ነው፣ ሙሉ የፈተናው ወቅት ላይ
መፈተን አይቻልም እያንዳንዱ ፈተና በክፍል ደረጃ እና በአነባበብ ደረጃቸው ከ20 ‐40 ደቂቃ ይወስዳል SRI ለመሻሻል እና እድገት ለመቆጣጠር ሲባል
በትምህርት አመት ጊዜ በሙሉ ፈተናውን መውሰድ ይቻላል የልጆትን የፈተና ጊዜ ሰሌዳ ለማወቅ የልጆትን አስተማሪ ያናግሩ

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
ልጆት የLexile ውጤት በ Reading Inventory(በንባብ እውቀት )Reading Comprehension (ንባብ መረዳት) ባመጡት ውጤት መሰረት
ይሰጣቸዋል SRI የፈተና ውጤት የልጆትን የንባብ መረዳት ደረጃ፣ አስተማሪዎች የንባብ ችሎታቸውን እንዲመዝኑ፣ መመሪያቸውን በዚህ መሰረት
እንዲያወጡ እና የንባብ መሻሻልን እንዲቆጣጠሩ መለኪያ ይሆንላቸዋል

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የSRI Lexile ውጤቶች፣ በSRI ብቃት ደረጃ የሚመዘን ሲሆን ይሄም ለሁሉም ክፍል የንባብ፣ የቡድን ንባብ፣ የግል ንባብ እና የታገሰ ንባብ እንዲኖር
ይረዳል የSRI Lexile ውጤቶች ከነጥብ ደረጃቸው በታች የሚያነቡ ተማሪዎች ለይቶ ለማወቅ 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።
ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054
ደውለው ያነጋግሩ።

