የወላጆች መመሪያ ስለ ኢንስቴሽን (Istation)
(አይኤስአይፒ (ISIP) ጀማሪ አንባቢ፣ አይኤስአይፒ ከፍተኛ አንባቢ፣ አይኤስአይፒ ስፓኒሽ)
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። እያንዳንዱ ተማሪ በፈተና ውጤቱ
መረጃ ተጠቃሚ ይሆናል፤ ምክንያቱም አስተማሪዎች ተማሪዎች የሚፈልጉትን ማወቅ ይችላሉና። መምህራንም ከተማሪዎች ፈተና ውጤት መረጃ ተጠቃሚ
ይሆናሉ፤ ምክንያቱም እንደትምህርት ባለሙያዎች የተማሪዎቻቸውን ልዩ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ይችላሉና።

ኢንስቴሽን ምንድን ነው?
ኢንስቴሽን ከመዋለ ህጻናት እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ በግል፣ በአነስተኛ ቡድን ወይም በሙሉ ክፍል ደረጃ በመረጃ መረብ አማካኝነት ቁጥጥር
የሚደረግበት ሂደት ነው። የዚህ ፈተና ዋና ዓላማ በልጅዎ የማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) እድገት ውስጥ የተወሰኑ ጠንካራ ጎንችን እና መሻሻል
የሚፈልጉ መስኮችን ለመለየት ነው። ኢንስቴሽን በትምህርት ደረጃቸው ከሚጠበቅባቸው ጉልህ በሆነ ደረጃ ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያላቸውን ተማሪዎች
ለመለየት የኮሎራዶ ግዛት የንባብ ድንጋጌን ( READ Act) እና የማንበብ ጣልቃገብነት እቅዶችን ለመፍጠር ከወላጆች ጋር የመተባበር
አስፈላጊነትን (የማንበብ እቅዶች (READ Plans)) መስፈርቶች ያሟላል። ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ ልጅዎ በክፍል ደረጃው/ዋ እና
በሚማርበት/በምትማርበት ቋንቋ መሠረት የሚሰጡት/ጧት ሦስት ምዘናዎችን/ፈተናዎችን ያሳያል።
o
o
o

አይኤስአይፒ ጀማሪ አንባቢ (ኢአር (ER))
አይኤስአይፒ ስፓኒሽ
አይኤስአይፒ ከፍተኛ አንባቢ (ኤአር (AR))

ከመዋለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል
ከመዋለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል
4ኛ እስከ 8ኛ ክፍል

እንግሊዝኛ
ስፓኒሽ
እንግሊዝኛ

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?
የንባብ ድንጋጌ የፈተና ጊዜ በጸደይ፣ በዓመቱ አጋማሽ እና በመጸው ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ይከናወናሉ፤ የመዋለ ህጻናት ተማሪዎች የጸደይ
ምዘናቸውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 30 የካሌንደር ቀኖች ይሰጣቸዋል። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ለመፈተን ሙሉ የጊዜ ማዕቀፉን
መጠቀም ይችላሉ። በግዛቱ ህግ መሰረት፣ ከመዋለ ህፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል የሚገኙ እና የሚፈለገውን ዝቅተኛ ውጤት ያላስመዘገቡ ተማሪዎች
የንባብ ሁኔታቸውን ለማረጋገጥ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ምዘናዎችን መውሰድ ይኖርባቸዋል።
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።
1-8 ክፍሎች
መዋለ ህጻናት
ኢኤልኤ-ኤስ፣ መዋለ ህጻናት-8
መዋለ ህጻናት-8
መዋለ ህጻናት-8

ኦገስት 22 – ሴፕቴምበር 26
ኦገስት 22 – ኦክቶበር 20
ኖቬምበር 1 – 28
ኖቬምበር 29 – ፌብሯሪ 17
ኤፕሪል 7 – ሜይ 16

ጸደይ
ጸደይ
የዓመቱ አጋማሽ
የዓመቱ አጋማሽ
የዓመቱ መጨረሻ

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?
የኢንስቴሽን ምዘናዎች ሁለት ዋና ዋና ውጤቶችን ይሰጣሉ፦ ችሎታ ጠቋሚ (ability index) እና ደረጃ በመቶኛ (percentile rank)።
ችሎታ ጠቋሚ የሚባለው ውጤት ከትምህርት የእርከን ደረጃ ጋር የሚዛመድና የተማሪው(ዋ)ን አጠቃላይ የማንበብ ችሎታ የሚያመለክት ቁጥር
ነው። የእርከን ደረጃዎች የሚከተሉት ናቸው፦
o
o
o

እርከን 1፦ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃው የሚፈለገውን አፈጻጸም አሳይተዋል
እርከን 2፦ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃው ከሚፈለገው በመጠኑ ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያሳዩ ስለሆነ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል
እርከን 3፦ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃው ከሚፈለገው በጣም ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያሳዩ ስለሆነ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል

የእነዚህ የእርከን ደረጃዎች ውጤቶች በምዘና መምሪያው ይለያያሉ።
ደረጃ በመቶኛ ሲባል ከናሙና ተማሪዎች («ኖርማቲቭ ሳምፕል») አንፃር አንድ ተማሪ የሚኖረውን ደረጃ የሚያሳይ ውጤት ነው። ለምሳሌ አንድ
ተማሪ 75 በመቶ የሆነ ደረጃ በመቶኛ ካስመዘገበ፣ በናሙናነት ከተወሰዱት የእድሜ አቻዎቹ ጋር ሲወዳደር ቢያንስ 75 በመቶ ከሚሆኑት ጋር
እኩል ወይም ከእነርሱ የበለጠ ውጤት አስመዝግቧል ማለት ይቻላል።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የኢንስቴሽን ምዘናዎች አስተማሪዎች የማስተማር ስልታቸውን ለመመጠንና ለማስተካከል የሚጠቀሙበት አንድ ወሳኝ የዳታ ምንጭ ናቸው።
የልጅዎን የንባብ ደረጃ ለመለየት፣ የተማሪውን(ዋን) ጥንካሬና ድክመት መነሻ በማድረግ የንባብ ግቦችን ለማስቀመጥ፣ የንባብ ችሎታ ለውጡን
ለመከታተል፣ ዓላማ ያለው ጣልቃ ገብነት (ድጋፍ) ለማድረግ እና ልጅዎ የንባብ ችሎታውን(ዋን) በተመለከተ ተጨማሪ ድጋፎች ያስፈልጉ
እንደሆነ ለመወሰን የአይኤስአይፒ ውጤቶች ጥቅም ላይ መዋል ይችላሉ።

?

ተጨማሪ መረጃ

ምዘናዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፦
http://dpsare.com/read-act/
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።

