
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ዲፒኤስ ተማሪዎች በማጠቃለያ (summative) እና በተከታታይ (formative) ምዘናዎች ተሳታፊ ናቸው። 

 የማጠቃለያ ምዘናዎች ተማሪዎችን ቅድሚያ ከተወሰኑ መስፈርቶች አኳያ በሆነ የጊዜ ማዕቀፍ (በዩኒት፣ በሴሚስተር ወይም የትምህርት ዓመት) 
መጨረሻ የሚሰጡ ምዘናዎች ናቸው። ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑት የግማሽ ሴሚስተር ወይም የማጠቃለያ ፈተና፣ የዓመት መጨረሻ ፕሮጀክት ወይም 

የኮሎራዶ የትምህርት ውጤታማነት መለኪያዎች (ሲኤምኤኤስ) ፈተናዎች ናቸው።  

 ተከታታይ ምዘና በትምህርት አሰጣጡ ለተማሪዎች የታቀዱትን ውጤቶች ለማሳደግ እንዲቻል ቀጣይነት ባለው መልኩ የማስተማርና የመማር 
ሂደቱን ለማስተካከል ተማሪዎችና አስተማሪዎች ግብረመልስ የሚሰጣጡበት ሂደት ነው። ስለዚህ፣ ተማሪዎች በትምህርታቸው ያሉበትን ደረጃ 
ለመመርመር፣ ያላቸውን እውቀት እና ግንዛቤ በተመለከተ ክፍተቶች ምን እንደሆኑ ለመለየት እና የተማሪውን ትምህርት ለማሻሻል አስተማሪውን 
እና ተማሪውን እንዴት መርዳት እንደሚቻል ለማወቅ የሚሉ የተወሰኑ ዓላማዎችን በመያዝ በክፍል ውስጥ በአስተማሪው የሚከናወን ተግባር ነው።

. 
 
 
 
 
 

ግዛቱ እንዲወሰዱ የሚያስገድዳቸው ፈተናዎች («በግዛቱ ግዴታ የሆኑ») እና ወላጆች የማይፈልጓቸው ከሆኑ ሊቀሩ የሚችሉ ፈተናዎች («በግዛቱ 

የሚተዳደሩ») ምዘናዎች የትኞቹ እንደሆኑ፤ የእያንዳንዱን ምዘና ዓላማዎች፤ እንዲሁም ምዘናዎቹ መቼ እንደሚሰጡ እና ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስዱ 
በዝርዝር የሚያሳይ በዲፒኤስ የሚታተም አጠቃላይ መረጃ የያዘ የምዘና ሰንጠረዥ እና አጭር ማብራሪያ ያገኛሉ። 

 
በተጨማሪም ዲፒኤስ የዲስትሪክት ምዘና ካሌንደሮችንአዘጋጅቷል፤ የፈተና አጭር ማብራሪያዎቹ ለእያንዳንዱ ምዘና የጊዜ ሰሌዳውን አካተዋል።  
የግዛት ፈተናዎችን በተመለከተ ዝርዝሮችም ይገኛሉ።  

 

 

 
 

ፈተናዎችን መውሰድ ያለበት በወረቀት እና በእርሳስ መሆን እንዳለበት የሰነድ ማረጋገጫ ያለው ተማሪ ካልሆነ በስተቀር፣ ለሁሉም ተማሪዎች የግዛት 

ምዘናዎችን ዲፒኤስ በመረጃ መረብ አማካኝነት ይቆጣጠራቸዋል። በተወሰኑ ሁኔታዎች፣ ክፍሉ በሙሉ ሁሉንም የሲኤምኤኤስ እና/ወይም የኮአልት 
(CoAlt) ፈተናዎች ወረቀትና እርሳስ በመጠቀም እንዲወስድ ሊመርጡ ይችላሉ። የወረቀት እና የእርሳስ ፈተና መቼ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት በበለጠ 

ለመረዳት፣ የዲስትሪክቱን ለግዛት ምዘናዎች የወረቀት/የእርሳስ ፖሊሲውን. 

 
ልጃቸው አንድ ወይም ከዚያ በላይ በሚሆኑ ምዘናዎች እንዳይሳተፉ(እንዳትሳተፍ) የሚፈልጉ ወላጆች የዲስትሪክቱን በወላጅ የሚጠየቅ ያለመሳተፍ ፖሊሲ 
በመከተል ማመልከት ይችላሉ። ማመልከቻውን ከወላጆች ፖርታል ወይም ከልጅዎ ትምህርት ቤት ማግኘት ይችላሉ። ወላጆች ሂደቱን በተመለከተ 
ከትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ጋር እንዲወያዩ ይበረታታሉ። 

 

ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን እውቀት ስለመያዛቸው እና ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ 
ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለእራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። ልጅዎን በተሻለ ለማገልገልና ሁሉም 

ልጅ ውጤታማ መሆኑን(ኗን) ለማረጋገጥ የትምህርት ቤት እና የዲስትሪክት ሰራተኞች የትምህርት ካሪኩለሙን፣ የማስተማር ዘዴውንና የትምህርት 
አመራሩን እንዴትና የቱ ጋ ማሻሻል እንዳለባቸው ለመረዳት ምዘናዎች ይጠቅማሉ። ዴንቨር የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶች ምዘናዎች እንዴት ጥቅም ላይ 

እንደሚውሉ፣ ልጅዎ የትኞቹን ምዘናዎች መቼ እንደሚወስድ (እንደምትወስድ)፣ እንዲሁም ምዘናዎችን የሚመለከቱ የዲስትሪክት ፖሊሲዎችን ያካተተ 
ዝርዝር መረጃ በመረጃ መረብ አማካኝነት በሚከተለው አድራሻ ያቀርባል standards.dpsk12.org/assessments. 

    የወላጆች መመሪያ ስለ ምዘናዎች 

 

          ምዘናዎች እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውሉ 

 

 

          የዲስትሪክት ፖሊሲዎች  

 

 

          ልጅዎ የሚወስደው የትኞቹን ምዘናዎች ነው? 

 

http://dpsare.com/wp-content/uploads/2015/08/HB1323-Assessment-Matrix_final_08242015.pdf
http://standards.dpsk12.org/assessments/
http://dpsare.com/assessment-calendars/
http://dpsare.com/state-tests/
http://dpsare.com/wp-content/uploads/2015/08/HB1323-Assessment-Matrix_final_08242015.pdf
http://dpsare.com/wp-content/uploads/2015/08/HB1323-Assessment-Matrix_final_08242015.pdf
http://dpsare.com/wp-content/uploads/2015/08/HB1323-Assessment-Matrix_final_08242015.pdf
https://myportal.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/assessments/

