
 
 
 
 
 
 

 
 

የኮሎራዶ የትምህርት ስኬታማነት መለኪያዎች፣ ከእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ሲ.አም.ኤ.ኤስ፣ የኮሎራዶ ግዛት ተማሪዎችን በቋንቋ ጥበብ፣ 
በሒሳብ፣ በሳይንስና በማህበራዊ ጥናት ዘርፍ የሚመዝንበት ሂደት ነው።  ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ልጅዎ ባለበት/ባለችበት የትምህርት ደረጃ ማግኘት 
የሚገባውን/የሚገባትን ጽንሰ-ሃሳብና ክህሎት ምን ያህል እንዳገኘ/እንዳገኘች መረጃ የሚሰጥ ማጠቃለያ ነው።  

ከምዘናዎች መካከል ሁለቱ – ማለትም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብ እና ሒሳብ -- የተፈጠሩት በ«ፒ.ኤ.አር.ሲ.ሲ» ማለትም  ለኮሌጅና ለስራ የብቃት 
ምዘና (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers አማካኝነት ሲሆን እነዚህ ምዘናዎች ከዋናው የቋንቋ 
ጥበቦች የግዛት መሰረታዊ መስፈርቶች(ማንበብ፣ መጻፍ እና መግባባትን ያጠቃልላል) እና ሒሳብ ጋር እንዲስማሙ ሆነው የተዘጋጁ ናቸው።  
ሌሎች ምዘናዎች – የኮሎራዶ የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበቦች (ኤስ.ኤል.ኤ)፣ ሳይንስ፣ እና ማህበራዊ ጥናቶች – በኮሎራዶ የተዘጋጁ ናቸው።  የሳይንስ እና 
የማህበራዊ ጥናት ፈተናዎች በኮሎራዶ የትምህርት መስፈርቶች መሰረት የተዘጋጁ ናቸው፤ የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበቦች ፈተናዎች በስፓኒሽ የቋንቋ ጥበብ 
መስፈርቶች ኮመን ኮር መሰረት የተዘጋጁ ናቸው።  

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበቦች እና የሒሳብ የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተናዎች በየዓመቱ ለ3ኛ-9ኛ ክፍል ተማሪዎች ይሰጣሉ።  የሳይንስ ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ 
ፈተናዎች በየዓመቱ ለ 5ኛ እና ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሰጡ ሲሆን የማህበራዊ ጥናት ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ደግሞ በየዓመቱ 1/3 ለሚሆኑት የ4ኛ እና 
የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች ይሰጣል።  ኤስ.ኤል.ኤ ደግሞ ስፓኒሽ ለሚናገሩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ሆነው 3ኛ እና 4ኛ ክፍል ለሚገኙና በዩናይትድ 
ስቴትስ ትምህርት ቤት ውስጥ ከገቡ 5 ዓመትና ከዚያ በታች ለሆናቸው ተማሪዎች ይሰጣል። 

 
 
 
 
ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ምዘናዎች የሚተዳደሩት በአንድ የፈተና ወቅት ነው።  በ2016 በልግ፣ ትምህርት ቤቶች ከማርች 14 ጀምሮ ፈተና ሊሰጡ የሚችሉ 
ሲሆን ሚያዚያ 29 መጨረሻው ቀን ነው።  ልጅዎ እንደሚገኝበት/እንደምትገኝበት ክፍልና እንደትምህርት አይነቱ በጊዜ ማዕቀፉ ውስጥ ባሉ 
የተወሰኑ ቀናት ብቻ የሚፈተን/የምትፈተን ይሆናል።  የልጅዎን የፈተና መርሃ ግብር በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።   
ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ፈተናውን የሚወስዱት በኢንተርኔት አማካኝነት ነው።  እነዚህ የኢንተርኔት ላይ ፈተናዎች የሳይንስ ማሳያዎችንና በቴክኖሎጂ 
የተደገፉ የመልስ ምርጫዎችን በማካተት የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚያሳድጉ ልዩ ልዩ አሳታፊ ጥያቄዎችን ይይዛሉ። ኤስ.ኤል.ኤ ፈተና የሚሰጠው 
በወረቀት ነው፤ በኤስ.ኤል.ኤ የሚሳተፉ ተማሪዎች ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተና አይወስዱም፦ ፒ.ኤ.አር.ሲ.ሲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበቦች። 
እንደቀደሙት ዓመታት ሁሉ፣ ተማሪዎች በአማካይ ለፈተናው የሚጠቀሙት ጊዜ በዓመቱ ውስጥ በትምሀርት ላይ ከሚያሳልፉት ጊዜ ውስጥ 
ከ1.5% በታች የሚሆነውን እንደሚሆን የኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትምንት ግምት ነው። የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ፈተናን ስንወስድ፣ በዚህ ዓመት 
ውስጥ ተማሪዎች ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ በመውሰድ 8-14 ሰዓታት እንደሚወስድባቸው ይጠበቃል።  ትክክለኛው የሚወስደው ጊዜ በትምህርት ደረጃ 
እና የትምህርት አይነቱ ይወሰናል። 

 
 

 
  

ተማሪዎች የትምህርት ደረጃው የሚጠይቀውን እውቀትና መስፈርት አሟልተውና ለ21ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በተገቢው መስመር 
ላይ ስለመሆናቸው ለመገምገም ለተማሪዎች ለራሳቸው፣ ለወላጆችና ለትምህርት ሰጪ አካላት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ምዘናዎች ያስፈልጋሉ።    
ልጅዎ በትምህርት ያለውን/ያላትን ግስጋሴ ለመረዳት የምዘናዎች ውጤቶች አንድ የመለኪያ ዘዴ ናቸው።  

ስለ ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ መመሪያ ለወላጆች፦ 
የኮሎራዶ የትምህርት ስኬታማነት መለኪያዎች 

 

 

          ልጄ የሚፈተነው/የምትፈተነው መቼ ነው?   

 

 

          ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ምንድን ነው?   

 



 
 

 
 
 
ልጅዎ በተፈተነበት/በተፈተነችበት መስክ ያስመዘገበውን/ያስመዘገበችውን ውጤት የሚያሳይ አጠቃላይ የምዘና ውጤት እና አጠቃላይ የአፈፃፀም 
ውጤት የያዘ የተማሪ ውጤታማነት ሪፖርት ይደርሰዋል/ይደርሳታል።  ልጅዎ በየመስፈርቱ ምን አይነት አፈፃፀም እንዳለው/እንዳላት የሚያሳዩ ንዑስ 
መመዘኛዎች ውጤቶችም ይታያሉ።   
የትምህርት ቤት፣ የዲስትሪክት እና የግዛት አማካይ ውጤቶች ስለሚቀመጡ የልጅዎን ውጤት ከሌሎች ውጤት ጋር ለማወዳደር ያስችልዎታል።   
 
 
 
 
 

 
 
 

ሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ተማሪው/ዋ ምን አይነት አፈፃፀም እንዳለው/እንዳላት ለትምህርት ቤቱ፣ ለአስተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለማህበረሰቡ መረጃ 
ይሰጣል። ውጤቶቹ ተማሪዎች በትምህርት ላይ እያሳዩት ያለውን ለውጥ የሚያሳይ ሲሆን ይህም ተማሪዎች ለኮሌጅና ለስራ ብቁ ለመሆን 
በትክክለኛ መስመር መሆናቸውን ለማሳየት ቁልፍ መረጃ ነው።  አስተማሪዎች የእያንዳንዱን ተማሪ የግል ፍላጎት ለማሟላት የማስተማር ዘዴያቸውን 
ለማሻሻል የሲ.ኤም.ኤ.ኤስን ውጤት ይጠቀማሉ። ትምህርት ቤቶችና ዲስትሪክቶች በቀጣይ ዓመታት የሚኖሩ የትምህርት ፕሮግራሞችን ለመቅረጽ 
የሲ.ኤም.ኤ.ኤስ ውጤቶችን ይጠቀማሉ።   

 
 
 
 
 
 
በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታወታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ እንዴት ሊያግዙት/ዟት እንደሚችሉ ከአስተማ ጋር 
ለመነጋገር ማመንታት የለብዎትም።   

የሚከተሉትን እና ሌሎችን ጠቃሚ መረጃዎች በድረ ገጽ ለማግኘት ድረ ገጽ http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ 
እንዲጎበኙም እናበረታታዎታለን፦ 
 

 ለተማሪዎች ትምህርት ዲ.ፒ.ኤስ የወላጆች መመሪያ  
 የቴክኖሎጂ መመሪያ ለወላጆች 
 መረጃ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች  

የልምምድ ፈተና ይውሰዱ!   

• የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበቦች እና ሒሳብ፦  www.parcc.pearson.com የፈተና ዝግጅት ትር(ታብ) ይጫኑ የልምምድ ፈተና 
የሚለውን ይምረጡ። 

• የስፓኒሽ ቋንቋ ጥበቦች፦ http://www.cde.state.co.us/assessment/csla   የሚፈልጉት የትምህርት ደረጃ የልምምድ ፈተና 
ይጫኑ። 

• ሳይንስ እና ማህበራዊ ጥናት፦  www.pearsonaccess.com ePAT ትር(ታብ) ይጫኑ  የሚፈልጉትን የትምህርት ደረጃ/ይዘት 
ይምረጡ፣ ከዚያም  14-15 TN8 SS/Science ePAT የሚለውን ይጫኑ። 

ምዘናዎችን እና የፈተና አቅርቦቶችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን 
ይጎብኙ፦ www.dpsare.com  
ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብና የማህበረሰብ ተሳትፎ ስልክ መስመር 
(720) 423-3054 ላይ ይደውሉ።   

 
 
 

 

          ተጨማሪ መረጃ 

 
? 

 

          ልጄ ምን ውጤት(ቶች) ያገኛል/ታገኛለች?    

 

 

          እነዚህ ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ?  

 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://www.parcc.pearson.com/
http://www.cde.state.co.us/assessment/csla
http://www.pearsonaccess.com/
http://www.dpsare.com/

