የወላጆች መመሪያ ስለ የትምህርት እድገት መለኪያዎች (ኤምኤፒ)
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።

ኤምኤፒ ምንድን ነው?

MAP በሂሳብ፣ በንባብ፣ እና በቋንቋ አጠቃቀም የመስመር ላይ የውጤታማነት መለኪያ ፈተናዎች ናቸው። ከ6ኛ-12ኛ ክፍል የሆኑ እና በጎድና
ት/ቤት /pathway school/ የተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች የኮሎራዶ ስቴት በሚጠይቀው መሠረት ይፈተናሉ። ፈተናዎቹ በመደበኛ የጊዜ
ልዩነት (ኢንተርቫልስ) ከተሰጡ አንድ ግለሰብ ተማሪ ወይም መላው የክፍሉ ተማሪዎች በእነዚህ የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ጥሩ ለውጥ እያመጡ
መሆናቸን ለማወቅ ስለሚቻል ለመማር ማስተማሩ ሂደት ወሳኝ ጠቀሜታ አላቸው።

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

በየዓመቱ ሦስት የፈተና ወቅቶች አሉ (ፎል፣ ዊንተር እና ስፕሪንግ)። በእያንዳንዱ ወቅት ልጅዎ በእያንዳንዱ የMAP መስክ አንድ ጊዜ
ይፈተናል/ትፈተናለች። እያንዳንዱ ፈተና በግምት 50 ደቂቃ ይወስዳል። የፈተና መስጫ ወቅቶቹ ሆን ተብሎ ረጅም የተደረጉት ት/ቤቶች የፈተና
ጊዜ ሰሌዳዎችን በነፃነት/ያለመጨናነቅ እንዲያዘጋጁ ነው። በፈተና ወቅቱ ውስጥ ልጅዎ የሚፈተንባቸውን/የምትፈተንባቸውን ዝርዝር ቀኖች
ለማወቅ ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ።
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።
ጸደይ
ዊንተር (በጋ)
ስፕሪንግ

ኦገስት 1 – ኖቬምበር 18
ኖቬምበር 28 – ፌብሯሪ 17
ፌብሯሪ 27 – ጁን 2

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?
ልጅዎ አሁን ባለበት (ባለችበት) የትምህርት ደረጃ ውጤታማ ሆኖ (ሆና) እንዲያጠናቅቅ (እንድታጠናቀቅ) እና ከዓመት ዓመት የትምህርት
እድገቱ(ቷ) እያደገ እንዲሄድ በእያንዳንዱ መለኪያ ጽንሰ-ሃሳቦችን እና ክህሎቶችን ያህል እንደጨበጠ(ች) የሚመዝን ጠቃሚ መረጃ ከምዘናዎች
ውጤት ይገኛል።
በMAP ፈተናዎች ልጅዎ ለእያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት እውቀቱን/ቷን፣ ለመማር የተዘጋጀ እና ውጤታማ መሆኑን/ኗን የሚያመላክት የRIT
ውጤት ይሰጠዋል/ጣታል። ይህ ውጤት በዓመቱ በሞላ የሚኖር እድገትን/ለውጥን ለመወሰን እና የልጅዎን ውጤት ከክፍል ጓደኞቹ/ቿ እና ከስቴት
ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ጋር ለማወዳደር ያገለግላል። ስለልጅዎ የRIT ውጤት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የልጅዎን መምህር ያነጋግሩ።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

የMAP ፈተና ውጤቶች ለልጅዎ መምህር የልጅዎን ትምህርታዊ ፍላጎቶች ለመለየት ይጠቅማሉ። ውጤቶቹ በዲስትሪክት እና በስቴት የት/ቤት
አፈጻጸም ማዕቀፎች (ፍሬምወርኮች) ላይ ለተጠያቂነትም ያገለግላሉ።

?

ተጨማሪ መረጃ

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

