የወላጆች መመሪያ ስለ ፒኤስኤቲ 10
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። የምዘና ውጤቶቹ ልጅዎ በትምህርት
ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መለኪያ ይሆናል።

ፒኤስኤቲ 10 (PSAT 10) ምንድን ነው?
ፒኤስኤቲ 10 ተማሪዎች የትምህርት ዝግጅታቸውን ለመረዳት እና ለኮሌጅ እና ለስራ ብቁ መሆናቸውን ለመገምገም 10ኛ ክፍል ላይ
የሚወስዱት ምዘና ነው። የፒኤስኤቲ 10 ምዘና ተማሪዎች አስራሁለተኛ ክፍል ላይ ለኤስኤቲ (SAT) ከመቀመጣቸው በፊት ሊያሻሽሏቸው
የሚገቡ መስኮችን እንዲለዩ ያግዛቸዋል። አብዛኞቹ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ለመቀበል የኤስኤቲ ውጤትን ስለሚጠቀሙ፣
ኮሌጅ ለመግባት የሚዘጋጁ ተማሪዎች ፒኤስኤቲ መውሰድ ጠቃሚ ነው።
ፒኤስኤቲ 10 ከኮሎራዶ የትምህርት መስፈርቶች ጋር የተዛመደ ሲሆን ተማሪዎች መስፈርቶችን ለማሟላት በትክክለኛው መንገድ ላይ
መሆናቸውን ይለካል። የተማሪዎች ውጤቶች እንደ ማርክ አይያዙም እንዲሁም በኮሌጅ ትራንስክሪፕት ውስጥ አይካተቱም። ፒኤስኤቲ 10
መረጃን መሰረት ያደረገ ንባብን እና መጻፍን እንዲሁም ሂሳብን ያካትታል። የሂሳብ ፈተና ተማሪዎች የሳይንስ፣ የማህበራዊ ጥናቶች እና
ሌሎች በስራ ላይ የሚያጋጥሙና እውነተኛ ችግሮችን ለመፍታት ሂሳብን መጠቀም እንደሚችሉ ይመዝናል። ከቀደሙት እትሞች በተለየ፣
እንደገና የተዘጋጀው ፒኤስኤቲ እና ኤስኤቲ ተማሪዎች የተሳሳተ ግምት በመስጠተቸው ውጤት አይቀንስባቸውም።
በሜይ 2015፣ የግዛቱ ህግ አውጭ ምክር ቤት ሁሉም የኮሎራዶ ዲስትሪክቶች ለኮሌች እና ለስራ ብቁነትን ለመለካት የአስረኛ እና የአስራ
አንደኛ ክፍል ፈተናዎችን ኢንዲጠይቁ የሚያስገድድ ረቂቅ ህግ አሳለፈ። ከማህበረሰባቸውን በቀረበው ከፍተኛ ግብረ መልስ፣ ኮሎራዶ
ፒኤስኤቲ 10ን እና ኤስኤቲ ተግባራዊ አደረገ።
3 – 9 ክፍል

የኮሎራዶ የትምህርት ውጤታማነት መለኪያዎች (ሲኤምኤኤስ)

10ኛ ክፍል

ፒኤስኤቲ 10

11ኛ ክፍል

ኤስኤቲ

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

ፒኤስኤቲ 10 የሚሰጠው ኤፕሪል 11 ወይም 12፣ 2017 ሲሆን የሚሰጠውም እርሳስ/ወረቀት በመጠቀም ነው። ፈተናው 3 ሰዓታት
ያህል ይወስዳል።

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?
ተማሪዎች በ320 እና 1520 መካከል የሆነ ውጤት ያገኛሉ። ይህ ውጤት ተማሪው(ዋ) በሂሳብ ክፍል እና በማንበብና በመጻፍ ክፍል
ያገኛቸውን(ኘቻችውን) ውጤቶች ድምር የሚያሳይ ነው። ውጤቶቹ በተማሪው(ዋ) ትራንስክሪፕት ላይ አይካተቱም እንዲሁም የትምህርት
ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት ውጤቶቹ ለተማሪዎች በደብዳቤ አይላኩም።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

ተማሪዎች ምን ያህል ለኤስኤቲ እንደተዘጋጁ እና በአጠቃላይ ለኮሌጅ ወይም ለስራ ያላቸውን ዝግጁነት ለመገምገም ተማሪዎች እራሳቸው፣
ቤተሰብ እና አስተማሪዎች እነዚህን ውጤቶች ሊጠቀሙባቸው ይገባል።

?

ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ
መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ። በተጨማሪም በመረጃ መረብ ላይ እና በስልክ ላይ ሊጫኑ በሚችሉ መተግበሪያ
ሶፍትዌሮች አማካኝነት ሊታዩ የሚችሉ ለኤስኤቲ የሚጠቅሙ ነጻ ማጣቀሻዎች ይገኛሉ።
ለአዲሱ ኤስኤቲ ዕለታዊ ልምምዶች | ኮሌጅ ቦርድ
 በየእለቱ ናሙና የሚሆኑ ጥያቄዎችን እና ወዲያውኑ ግብረ መልስ ያግኙ።
 ተማሪዎች በየጊዜው ልምምድ እንዲያደርጉ ይፈቅድላቸዋል።
 በተጨማሪም ተማሪዎች የፒኤስኤቲ ወይም የኤስኤቲ መለማመጃ ፈተናዎችን በወረቀት ላይ ከሰሩ በኋላ፣ የሰሩትን ወረቀት ምስል
በማንሳት «ስካን ኤንድ ስኮር» (Scan and score) አሰራርን መጠቀም ይችላሉ።
ይፋዊ የSAT መልመጃዎች | ካን አካዳሚ (Khan Academy)
 ተማሪዎች መለያ ለማግኘት ይመዘገቡና ውጤቶቻቸውን መነሻ በማድረግ እንዲሻሻሉ የሚታሰቡ አካባቢዎችን የሚገልጹ
ምክሮችን ያገኛሉ።
 ሙሉ የመለማመጃ ፈተናዎች፣ የምርመራ አጭር ጥያቄዎች፣ ዕለታዊ የመለማመጃ ጥያቄዎች እና የፈተናውን የተወሰነ ክፍል
የሚመለከቱ የመዘጋጃ ማጣቀሻዎች በነጻ ከካን አካደሚ ድረ ገጽ ማግኘት ይችላሉ፦
https://www.khanacademy.org/mission/sat.
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ተማሪዎች እነዚህንና ሌሎች ማጣቀሻዎችን ማግኘት እንዲችሉ ቦይስ ኤንድ ገርልስ (Boys & Girls) ከተባለ ክበብ
ጋር አጋርነት መስርተናል።
በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ
ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።
በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ http://standards.dpsk12.org/standardsresources/ እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፦




የዲፒኤስ (DPS) የወላጆች መመሪያ ለተማሪዎች ትምህርት
ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች

ምዘናዎችን እና የፈተና ቦታዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፦
www.dpsare.comለ
ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ለቤተሰብ እና የማህበረሰብ
ተሳትፎ ድጋፍ በስልክ (720) 423-3054 ይደውሉ።

