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1. የናንተን ICAP ማጠናቀቅ 

ከአስተማሪዎቻችሁ እና ከአማካሪዎቻቸው ጋር ስትሰሩበት የነበረውን 
የወደፊት እቅዳችሁን ታውቃላችሁ አይደል? የኮሌጅና የስራ ዕቅዶቻችሁን 
ለማሳካት እንደ መመሪያ በመጠቀም በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ እንደ 
መንገድ ካርታችሁ በማድረግ ይህንን ግለሰባዊ የስራ እና የአካዴሚያዊ ዕቅድ 
(ICAP) መሙላት እና መጠቀማችሁን ትቀጥላላችሁ።

3. የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላት 

ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት ብቁነትን ማሳየት መቻል ማለት የተወሰኑ 
ክህሎቶችን እና ጽንሰ ሐሳቦችን እንደተማሩ እና በገሃዱ ዓለም ውስጥ 
ተግባራዊ ሊያደርጓቸው እንደሚችሉ ማሳየት ማለት ነው። አንድን ሀሳብ 
ወይም ክህሎት መረዳት ብቻ ሳይሆን በተማሩት ላይ መገንባትም 
ይችላሉ፣ እንዲያውም ለሌሎች ሲያብራሩ ምቾት ይሰማዎታል። 

2. የተፈቀደ የኮርስ ክሬዲት 24 ክፍሎችን መጨረስ 

4 የእንግሊዝኛ ክፍሎች

4 የሒሳብ ክፍሎች

3 የሳይንስ ክፍሎች

3 የማህበራዊ ጥናት ክፍሎች

1 የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት ክፍል

1 የስነ-ጥበብ ወይም 
የሙያና ቴክኒክ ትምህርት (CTE) ክፍል

8 የተፈቀዱ የኢሌክቲቭ ክፍሎች

CAPSTONE ለመመረቅ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ ብቃትን ማሳየት 
ከሚችሉባቸው መንገዶች አንዱ ሲሆን ለእያንዳንዱ ተማሪ 
አማራጭ ነው። 

ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ መስክ 
ምርጫዎቻቸው ለማዘጋጀት የተቀረጹ ከ 2021 ተመራቂ 
ተማሪዎቻችን የሚጀምሩ አዲስ የምርቃት መስፈርቶች 
መኖራቸውን እስካሁን ሰምታቹ ሊሆን ይችላል። ሶስቱ 
መስፈርቶች የሚከተሉት ናቸው፦



በጥልቀት ማሰብና 
ማገናዘብ 

ችግር መፍታት 

ጠንካራ ግንኙነቶች 

የሥራ ቦታ ባህሪያት፣ 
እንዴት በተመስጦ 
አሳቢ እንደሚኮን

እድገታችሁን መከታተል 
እና ቁልፍ ትምህርቶችን 
ተግባራዊ ማድረግ

ከኮሌጆች ጋር የሚጋሩ 
የተረጋገጡ ስራዎች

እነዚህን ችሎታዎች አሁን 
በማጎልበት — ከምርቃት በኋላ 
ወደ ሥራው ዓለም መግባት፣ 
ለየት ላሉ የኢንዱስትሪ ብቃት 
ማረጋገጫዎች ወይም ወደ ኮሌጅ 
ለመግባት ተከታታይ ስልጠና 
ማግኘት ማለትም ቢሆን፣ አርስዎ 
በመረጡት በማንኛውም መንገድ 
ስኬታማ ለመሆን ትክክለኛው 
ጎዳና ላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው።

Capstone ምንድነው?
በ Capstone አማራጭ፣ ተማሪዎች የተማሩትን 
ለማሳየት እና በእውነተኛው ዓለም እንዴት እንደሚሰራ 
ለማሳየት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ቆይታቸው 
በሞላ የነበራቸውን የሥራ ተሞክሮ የሚያሳይ 
ፖርቲፎሊዮ ያዘጋጃሉ። ተማሪዎችና መምህራን በጊዜ 
ሂደት ያሉ መሻሻሎችን እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል 
እንዲሁም ተማሪዎች የነሱን ፖርትፎሊዮ እየቃኙ 
ሲሄዱ ጠቃሚ የሆነ ግብረመልስ ያገኛሉ።

Capstone ልዩ የሚያደርገው 
ምንድን ነው?
Capstone አናንት ተማሪዎችን መሃል ላይ 
ያስቀምጣል - ይህ ማለት እናንተ የትምህርታችሁን 
ባለቤትነት ስትረከቡ የግድ መጨበጥ ያለባችሁን 
ክህሎቶች ለመረዳት ብቁ ናችሁ ማለት 
ነው።  በማንኛውም የኮሌጅ ትምህርት ወይም 
የወደፊት ሥራ፣ የሚታውቁትን እንድታሳዩ 
ትጠየቃላችሁ፣ እናም እናንተን ዝግጁ ለማድረግ 
Capstone ምርጡ መንገድ ነው። 

ከብዙ የብቃት መለኪያዎች በተለየ፣ Capstone 
እናንተ የምትወስዱት ፈተና አይደለም። በዚህ 
መንገድ፣ Capstone ያላችሁን ለውጥ እና መሻሻሎች 
ያሉባቸው አካባቢዎችን በእውነተኛ ሰአት ለመመልከት 
እድል ይፈጥርላችኋል። ከ Capstone ጋር የት 
እንዳላችሁ የምታውቁ ሲሆን መገኘት የምትፈልጉበት 
ቦታ ለመድረስ መሳሪያዎች ይሰጧችኋል።

ከ CAPSTONE ጋር 
እንደሚከተሉት ያሉ ሙያዊ 
ክህሎቶችን እንድትገነቡ 

ትጠየቃላችሁ፡



የእኔን መሻሻል ለመከታተል ማን ያግዘኛል? 
የ Capstone አቀራረብ ለእርስዎ እንደሚሆን ከወሰኑ፣ የትምህርት ቤትዎ ሰራተኞች 
ከእርስዎ በሚጠበቀው ላይ እንዲቆዩ ይረዱዎታል እንዲሁም በሂደቱ ላይ መመሪያ እና 
ግብረመልስ ይሰጡዎታል። ከአስተማሪዎቻችሁ እና ከአማካሪዎቻችሁ ጋር በመነጋገር 

ተጨማሪ ይወቁ። 

Capstoneን ለማጠናቀቅ ምን ያስፈልጋል?

በርስዎ ፖርትፎሊዮ ፈጠራ ሂደት መጀመሪያ ላይ ግልጽ ግቦችን ያገኛሉ። ከዚያ 
በመነሳት የተወሰኑ የሚጠበቁ ነገሮችን ለማሟላት ይሰራሉ። 

እሳቤዎችን (ወይም ማስረጃ) ማስያዝ፡ በኤሌክትሮኒክ ፖርትፎሊዮዎች ውስጥ 
በመያዝ፣ እሳቤዎች በትምህርት ክፍሎች ወይም በ CareerConnect መርሃ-ግብሮች እና 
በስራ ኃይል ስልጠና አማካኝነት እንደ የቤት ስራ ሊጠናቀቁ ይችላሉ።

የሚጠበቁ የአፈጻጸም ግምቶችን ማሟላት፡ ከስራ ቦታ ግምገማዎች ጋር ተመሳሳይ 
በሆነ መንገድ፣ አስተማሪዎ እሳቤዎችዎ ላይ ከተቀመጠው ርዕሰ-ጉዳይ አኳያ ትችት 
ይሰነዝራሉ።

የእንግሊዝኛ እሳቤዎች
• ሙግታዊ ጽሑፍ
• መረጃ ሰጪ ጽሑፍ

የሒሳብ እሳቤዎች
• እኩልታዎችን መፍታት*
• ሞዴሎች*
• ፈንክሽኖች*
• ኮርዲኔት ጂኦሜትሪ
• ፕሩፎች
• ጂኦሜትሪያዊ ሞዴሎች*

*በክፍል ደረጃ የሚጠበቁ ግምቶች መሟላት ይኖርባቸዋል **ለድጋፍ ለውጦች እና 
ማመቻቸቶች ይገኛሉ። በተወሰኑ መስፈርቶች ላይ ከት/ቤትዎ ጋር ይነጋገሩ።

መስፈርቶች**

የሙያ እሳቤዎች
• የ CareerConnect ኮርስ 

ማጠናቀቆች
• የኢንዱስትሪ ብቃት ማረጋገጫዎች
• የመማር ማሳያዎች
• ስራን መሰረት ያደረጉ የመማር 

ተሞክሮዎች
• የወጣት ባለሙያ ባሕርያት


