ለኮሎራዶ አማራጭ (CoALT) ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ ምዘና/ፈተና
የወላጆች መመሪያ

መመዘኛዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን እውቀት
(ይዘት) ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻል አለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና
ውጤቶቹ የልጅዎ ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ በጥቅሉ ከሚያሳዩት መመዘኛዎች አንድ መለኪያ እንደሚሆኑ የታሰቡ ናቸው።

የCoALT
CoALT ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ ምዘና//ፈተና ምንድን ነው??
CoALT ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ 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 በCMAS ውስጥ መሳተፍ
ለማይችሉ ተማሪዎች በስቴት የሚታዘዝ ፈተና/ምዘና ነው። የCoAlt የሳይንስ ፈተና የሚሰጠው ለ5ኛ እና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች
ነው። የCoAlt ሶሻል ስተዲስ ፈተና የሚሰጠው ለ4ኛ እና 7ኛ ክፍል ሲሆን በእነዚያ ክፍሎች ውስጥ ካሉ ሁሉም ተማሪዎች ውስጥ
1/3 ለሚሆኑት ነው።

ልጄ የሚፈተነው//የምትፈተነው መቼ ነው??
ልጅዎ የሚፈተነው/የምትፈተነው በኤፕሪል ወር ውስጥ ይሆናል። የፈተና መስጫው ወቅት (ዊንዶው) ከኤፕሪል 11 ቀን 2016 እስከ
ኤፕሪል 29 ቀን 2016 ነው። ልጅዎ እንደየ ክፍል ደረጃው/ዋ እና የትምህርት ዓይነቱ በተወሰኑ ቀናት ብቻ ይፈተናል/ትፈተናለች፤
በመላው የፈተና መስኮት /window/ ጊዜ ሁሉ አይሆንም። ስለ ዝርዝር የፈተና የጊዜ ሰሌዳ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን መምህር
ያነጋግሩ።
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ልጄ ምን ውጤት((ቶች)) ይሰጠዋል//ታል??
ልጅዎ የስኬል ውጤት እና የአፈጻጸም ደረጃ ይሰጠዋል/ጣታል። የአፈጻጸም ደረጃዎች ተማሪዎች በእያንዳንዱ ደረጃዎች ላይ
ማሳየት የሚጠበቅባቸውን ጽንሰ-ሀሳቦች እና ክህሎቶች ይገልጻሉ። አራቱ የክፍል-ዘለል እና ይዘት መስክ አፈጻጸም ደረጃዎች
ጀማሪ /Novice/፣ አዳጊ /Developing/፣ ተመንዳጊ /Emerging/ እና አሳሽ /Exploring/ ናቸው።
የልጅዎ አጠቃላይ ውጤት (በ0 እና በ250 መካከል ያለው ቁጥር) እና የአፈጻጸም ደረጃ (ጀማሪ /Novice/፣ አዳጊ
/Developing/፣ ተመንዳጊ /Emerging/ እና አሳሽ /Exploring/) ተሰጥተዋል። በፈተናው ላይ ለየትኛውም ጥያቄ /items/
ምላሽ ላልሰጡ ተማሪዎች ያልተሟላ /inconclusive / የሚል መለያ ተሰጥቷቸዋል።

እነዚህ ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ??
የምዘና (የፈተና) ፕሮግራሙ ዋናው ዓላማ የጎላ የአዕምሮ ችግር ያለባቸው የኮሎራዶ ተማሪዎች በሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ
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

ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ካሉዎ፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ምዘና ድር ጣቢያን፦ http://testing.dpsk12.org ይጎብኙ።
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ
ስለሚችሉ የፈተና እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳይሉ እባክዎ።
ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ጨምሮ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ወደhttp://standards.dpsk12.org/standards-resources/ እንዲሄዱ
እናበረታታዎታለን፦



የቴክኖሎጂ መመሪያ ለወላጆች
መረጃ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች



የኮሎራዶ ስቴት ግብዓቶች/አቅርቦቶች

ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/
አገልግሎትን በ(720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ።

