የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
STAR (STAR Early Literacy and STAR Reading) (STAR ቀደም ብሎ የመፃፍ እና የማንበብ ችሎታ እና STAR ንባብ)
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?
STAR (ደረጃውን የጠበቀ የንባብ ፈተና) የማንበብ እና የመፃፍ መመዘኛቹ በኮምፒውተር ለየብቻ፣ ትንሽ ቡድን ወይም ሙሉ የክፍል ተማሪዎች
የሚፈተኑት ነው። DPS የእንግሊዘኛ ንባብ ብቃት ደረጃን ለመመዘን ሁለት አይነት የ STAR መፈተኛ ስርአት ይጠቀማል
1. STAR Early Literacy( STAR ቀደም ብሎ የመፃፍ እና የማንበብ ችሎታ) ‐ አገር ውስጥ እንደተለመደው ከመዋለ ህፃናት እስ 3ኛ ክፍል ላሉ
ተማሪዎች ይሰጣል
2. STAR Reading (STAR ንባብ) ‐ አገር ውስጥ እንደተለመደው ከ 1ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ከፍል ላሉ ተማሪዎች ይሰጣል
STAR (STAR Early Literacy and STAR Reading) (STAR ቀደም ብሎ የመፃፍ እና የማንበብ ችሎታ እና STAR ንባብ) የColorado READ
Actን መስፈርት ያሟላና የተማሪዎችን የንባብ የስኬት ደረጃ ፣ መሻሻል ፣ የንባብ ችሎታቸው ዝቅ ያሉ ተማሪዎችን ለይቶ ለማውጣት እና መመሪያን
ለመለየት ይጠቀምበታል ከSTAR የሚኘው መረጃ ከነጥብ በታች ላመጡ ተማሪዎች አላማን መአከል ያደረገ የንባብ እቅድ (READ Plans) ለማውጣት
ይጠቅማል።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
በ Colorado READ Act መሰረት፣ በክፍል K‐3 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ በተወሰኑ የፈተና ወቅቶች በክልሉ 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። ትምህርት ቤቱ የመፈተኛ መስኮቱን ሙሉ ተማሪዎችን ይፈትኑበታል 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 አጋማሽ

በልግ
በአመት አጋማሽ
ጸደይ

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

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
የSTAR ፈተናዎች ሁለት ቁልፍ ውጤቶችን ይሰጣል
Scaled Score (SS) (የመመዘኛ ውጤት ) የተመሰረተው በጥያቄዎቹ ክብደት እና በትክክል በተመለሱ ጥያቄዎች ቁጥር ነው። በየደረጃው ያሉ
ውጤቶችን በአንድላይ ለማነጻጸር ይረዳል። የ Scaled Score (SS)የመመዘኛ ውጤት ከ 300‐ 900 በ STAR Early Literacy( ቀደም ብሎ የመፃፍ
እና የማንበብ ችሎታ) እና 0 – 1400 በ STAR Reading(STAR ንባብ)ነው።
የPercentile Rank (PR)(ከመቶ ያለው ውጤት) ተማሪዎቹ በብሄራዊ ፈተና የማለፊያው ነጥብ ከሌላ አንድ ተማሪ ጋር እኩል ወይም ከነጥቡ በታች
እንዳመጡ የሚያሳይ መመዘኛ ነው። PR በተለምዶ ‐ ተጣቅሶ የሚሰጥ የመመዘኛ ውጤት ሲሆን ከ 1‐ 99 ይታረማል የPR ውጤቱ 75 የሆነን አንድ
ተማሪ ሀገር ውስጥ ካሉ ተመሳሳይ ውጤት ካላቸው ተማሪዎች እኩል ወይም ከ75%ቱ የተሻለ ሰርቷል ማለት ነው። ተማሪው ከመቶ የሚያገኘው ውጤት
ከሚከተሉት የብቃት ክፍሎች ጋር ይዛመዳል።

•
•
•

ከነጥብ እኩል/ በላይ፡ በክፍል ደረጃ ልክ በማከናወን ላይ ያሉ ተማሪዎች
በ እይታ፡ በመጠኑ ከክፍል ደረጃ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጣልቃ‐ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው
ጣልቃ ገብነትና ፈጣን ጣልቃ ገብነት በእጅጉ ከክፍል ደረጃ 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?
የSTAR ፈተናዎች ለአስተማሪዎች መመሪያቸውን ለማስተካከል ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይሰጣል የSTAR መመዘኛ ውጤቶች ልጆት በምን ደረጃ ንባብ
እያደረገ እንደሆነ ፣ ለወደፊት የንባብ አላማ የተማሪውን ጠንካራና ደካማ ጎኖች፣ የተማሪውን እድገት፣ ለመመሪያዎች ቀጣዩን ደረጃ መወሰን፣ የግል የንባብ
ልምድ እና ልጆት ተጨማሪ በንባብ ላይ እርዳታ ካስፈለገው ለይቶ የሚናገር 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።
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።

