የወላጆች መመሪያ ስለ አክሰስ 2.0 (ACCESS 2.0)
(ከግዛት ግዛት እንግሊዝኛ መረዳትን እና ተግባቦትን መገምገም (Assessing Comprehension and Communication
in English State to State))
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። የእነዚህ ምዘናዎች ውጤት ልጅዎ
በትምህርት ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መለኪያ እንዲሆን የታሰበ ነው።

አክሰስ 2.0 ምንድን ነው?
አክሰስ 2.0 ማለት ማህበራዊ እና ትምህርት ነክ እንግሊዝኛ በማዳመጥ፣ በማንበብ፣ በመጻፍ እና በመናገር ዘርፍ የሚኖረውን እድገት በተመለከተ
ምዘና የሚያካሂድ ዓመታዊ ድምር ምዘና ነው። በፌደራል ደረጃ በእንግሊዝኛ ተማሪዎች ላይ ክትትል እንዲደረግ የተቀመጠውን አስገዳጅ ህግ
የሚያሟላ አስገዳጅ የግዛት ምዘና ነው። እንግሊዝኛን እንደሚማሩ የተለዩ ከመዋለ-ህጻናት እስከ 12 የሚማሩ ተማሪዎች በሙሉ ምዘናውን
እንዲወስዱ ይገደዳሉ።
ልጅዎ መዋለ ህጻናት ከሆነ/ች፣ በወረቀትና በእርሳስ የሚወሰዱትን አራቱን የፈተና ክፍሎች በሙሉ መውሰድ አለበት(ባት)። ልጅዎ 1-12
ከሆነ/ች፣ ምዘናው ሙሉ በሙሉ በኢንተርኔት ሊሰጥ፣ ሙሉ በሙሉ በወረቀት ሊሰጥ ወይም የሚጻፈው ክፍል በወረቀት ሆኖ ቀሪው በኢንተርኔት
ሊሰጥ ይችላል። ከ2015-2016 የትምህርት ዓመት በፊት፣ ፈተናው የሚሰጠው በወረቀት ብቻ ነበር። ዴንቨር የማህበረሰብ ት/ቤቶች
በኢንተርኔት አማካኝነት ወደሚሰጠው ፈተና እየተሸጋገረ ነው።
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እንደሆኑ የተለዩና ጉልህ የመማር ችሎታ ውስንነት ያለባቸው ከ1-12 ክፍሎች ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች
በአማራጭነት አክሰስ ፎር ኢኤልኤል (ACCESS for ELLs) ይወስዳሉ። ይህ ፈተና ሙሉ በሙሉ በወረቀት የሚሰጥ ነው።
በሁሉም የትምህርት ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች የሚፈልግ ተማሪ የጽሁፍ ፈተናውን ጨምሮ ሙሉ ፈተናውን በወረቀት መውሰድ ይችላል።

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

የፈተና የጊዜ ማዕቀፍ
የፈተና የጊዜ ማዕቀፍ ተማሪዎ ፈተናውን የሚወስዱባቸውን የተወሰኑ ቀናት እና መመሪያዎችን የሚቀበሉባቸውን ሌሎች ቀናት የሚያጠቃልል ጊዜ
ነው። ተማሪዎች በጊዜ ማዕቀፉ በሙሉ ፈተና አይወስዱም። ለተማሪዎ የተወሰኑትን የፈተና ቀኖች ለማየት፣ እባክዎ የልጅዎን አስተማሪ ይጠይቁ።
ጃንዋሪ 9 - ፌብሯሪ 10
ለአጠቃላይ ፈተናው ተማሪዎች የሚያጠፉት ጊዜ 2 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ያህል ነው።

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?
የልጅዎን አፈፃፀም የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የያዘ ሪፖርት ሜይ ውስጥ ወደ ቤትዎ ይላክልዎታል። በአጠቃላይ 8 የልጅዎ ውጤቶች
ይደርሱዎታል። ውጤቶቹ በ6 የብቃት ደረጃዎች ሪፖርት ይደረጋሉ፦
1 – በመግባት ላይ

2 – ጀማሪ

3 – በመሻሻል ላይ

4 – በማስፋፋት ላይ

5 – በሽግግር ላይ

6 - ብቁ

ለማዳመጥ፣ ለማንበብ፣ ለመጻፍ እና ለመናገር የተለያዩ ውጤቶች የሚደርሱዎ ይሆናል። ከእነዚህ ውስጥ፣ የሚከተሉት ጥምር ውጤቶች
ይገኛሉ፦





ቃላዊ ቋንቋ – መናገርን (50%) እና ማዳመጥን (50%) ያጣመረ ነው
ማንበብና መጻፍ – ማንበብ (50%) እና መጻፍ (50%)
የመረዳት ችሎታ – ማዳመጥ (30%) እና ማንበብ (70%)
አጠቃላይ ውጤት - ማዳመጥ (15%)፣ መናገር (15%)፣ ማንበብ (35%) እና መጻፍ (35%)።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የአክሰስ 2.0 ውጤቶች የእያንዳንዱን ተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የብቃት ደረጃ ለአስተማሪዎች ለማሳወቅ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህም
ለተማሪዎች በጣም ተገቢ የሚሆነውን የትምህርት አሰጣጥ ለማወቅ ይጠቅማል። በተጨማሪም አንድ እንግሊዝኛ ተማሪ መቼ ወደ መደበኛዎቹ
የእንግሊዝኛ ክፍሎች መዘዋወር እንዳለበት ለመወሰን ይጠቅማል። ተማሪዎች ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ አገልግሎቶች ለመውጣት 5.0
ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ውጤት በአጠቃላይ ብቃት፣ እንዲሁም 5.0 ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ውጤት በማንበብና መጻፍ ማግኘት
ያስፈልጋቸዋል።

?

ተጨማሪ መረጃ

በዚህ ምዘና የሚመዘኑትን መስፈርቶች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የሚከተለውን የዊዳ (WIDA) ድረ ገጽ ይጎብኙ
https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx እና መስፈርቶች በሚለው ርዕስ ስር የቤተሰብ ዌቢናር (Family Webinars)
በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ እና
ለፈተና ቦታ ስለመኖሩ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።
በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፦



ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች



የኮሎራዶ ግዛት መገልገያዎች

ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ለቤተሰብ ምክር
አገልግሎቶች በስልክ (720) 423-3054 ይደውሉ።

