የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
I‐READY READING
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?
i‐Ready Reading የኮምፒውተር ተለምዶአዊ ምርምር መመዘኛ ሲሆን ለተማሪዎች የማንበብ ችሎታ የሚጠቅም እና ከጊዜ በኋላ የተማሪዎችን እድገት
እና ክንዋኔ ግምገማ የሚረዳ ነው በተማሪዎች ተለምዶዋዊ መልሶች i‐Ready Reading ብዙ መረጃዎችን ከ ተወሰነ የፈተና ቁጥር የተወሰደ ሲሆን ፡ ይሄም
መመዘኛው በትክክል የተማሪውን ጠንካራ ጎን ለማወቅ እና የንባብ ቁልፍ ክፍል ከK‐8 ለማግኘት ያስፈልጋል።
የክልሉ ቦርድ ለተማሪዎች የ i‐Ready ንባብ መመዘኛና መለኪያዎች የተማሪዎች የንባብ ስኬት ደረጃ ፣ ተማሪዎች የንባብ ችግር ካለባቸው ለመለየት፣
የትኛው ቦታ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው ለወደፊት እድሎች መዘጋጀት እና መመሪያዎችን መለየት እንዲያስችላቸው የሚረዳቸውን መመዘኛ
አጽድቋል ከColorado READ Act, i‐Ready Reading’s የተገኘ መረጃ ለንባብ የREAD Plans አላማ ያለው የንባብ እቅድ ለተማሪዎች ፣ የንባብ
የክፍል ደረጃ እና ለተማሪዎች መለኪያ ለዋና የጋራ የክልል መለኪያዎች ይፈጥራል።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
በ Colorado READ Act መሰረት፣ በክፍል K‐3 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ በተወሰኑ የፈተና ወቅቶች በክልል 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?
i‐Ready Reading ሁለት ቁልፍ ውጤቶችን ይሰጣል
 የ i‐Ready ከአጠቃላይ የተማሪዎች የንባብ ችሎታ በሁሉም የንባብ ክፍሎች (መሰረታዊ ችሎታ፣ መዝገበ ቃላትና የፅሁፍ መለማመጃ) ተመርኩዞ
አጠቃላይ የደረጃ ውጤትን ገምቶ ያወጣል የውጤቶቹ መለኪያ ከ100 – 800 ሲሆኑ አስተማሪዎች የተማሪዎችን ብቃት ለመለካት እና
በትምህርት ክፍል ደረጃቸውን እድገታቸውን ለማወቅ ይጠቀሙበታል
 አጠቃላይ የደረጃ ምደባ ‐ የክፍል ደረጃ ምደባ ሰንጠረዥና አጠቃላይ የተማሪው የክፍል ደረጃ ውጤት በመጠቀም ከተመረጠው መመዘኛ ጋር
መርምሮ ያሳያል አራቱ የምደባ ደረጃ
ከደረጃ(ነጥብ) በላይ / ደረጃው(ነጥብ) ላይ / ደረጃው(ነጥብ) ላይ ተቀራራቢ/ ማሻሻያ የሚያስፈልገው

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
i‐Ready Reading መመዘኛ ለአስተማሪዎች መመሪያቸውን እንዲያሻሽሉ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይሰጣል፡፡ የi‐Ready 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።

