የወላጆች መመሪያ ስለ የኮሎራዶ ኦልተርኔት በአጭሩ ኮአልት (CoALT) ዲኤልኤም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሂሳብ ምዘናዎች
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።

የኮአልት-ዲኤልኤም የእንግሊዝኛ ቋንቋ እና የሂሳብ ምዘና ምንድን ነው?

CoALT፡DLM የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሂሳብ መመዘኛ (ፈተና) ደረጃዎችን (ስታንዳርዶችን) መሠረት ያደረገ እና ተማሪዎች ለኮሎራዶ
የትምህርት ደረጃዎች የተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች /Extended Evidence Outcomes of the Colorado Academic
Standards/ የሚኖራቸውን ለውጥ/እድገት ይለካል። ይህ የጎላ የአዕምሮ ጉዳት ላለባቸው እና በድጋፍም ቢሆን በPARCC ውስጥ መሳተፍ
ለማይችሉ ተማሪዎች በስቴት የሚታዘዝ ፈተና/ምዘና ነው። CoALT፡DLM የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሂሳብ መመዘኛ (ፈተና) ከ3ኛ 10ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የሚሰጥ ፈተና ነው።

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።
ማርች 15፣ 2017 – ኤፕሪል 28፣ 2017

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?
ልጅዎ የስኬል ውጤት እና የአፈጻጸም ደረጃ ይሰጠዋል/ጣታል።
የኮአልት-ዲኤልኤም ህብረት በጁላይ፣ 2015 ደንቦችን አውጥቶ አጠናቋል። የኮአልት-ዲኤልኤም እንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና ሂሳብ
ተማሪዎች ውጤት መረጃ ለኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትምንት በ2015 በልግ ላይ ይሰጣል።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የምዘና (የፈተና) ፕሮግራሙ ዋናው ዓላማ የጎላ የአዕምሮ ችግር ያለባቸው የኮሎራዶ ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና በሂሳብ
መመዘኛ (ፈተና) ይዘት መስኮች በተፈተኑበት የክፍል ደረጃ መጨረሻ ላይ የኮሎራዶ የትምህርት ደረጃዎች የተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች
/Extended Evidence Outcomes of the Colorado Academic Standards/ የሚያሳኩበትን ደረጃ ለመወሰን
ነው። CoAlt የተማሪዎችን ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ ከተራዘመ ማስረጃ ውጤቶች /Extended Evidence Outcomes/
አንፃር አንድ መለኪያ ይሰጣሉ ተብለው የታሰቡ ናቸው።

?

ተጨማሪ መረጃ

ምዘናዎችን እና የፈተና ቦታዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፦
www.dpsare.comለ
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/standardsresources/ እንዲሄዱ እናበረታታዎታለን፦




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።

