ስታር የማንበብ ኢንተርፕራይዝ በአጭር አጠራር ኤስአርኢ
(STAR Reading Enterprise (SRE)) በተመለከተ የወላጆች መመሪያ
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።

ስታር ምንድን ነው?

ስታር የማንበብ ኢንተርፕራይዝ (ኤስአርኢ) ከመዋለ ህፃናት እስከ አምስተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች በግል፣ በአነስተኛ ቡድን ወይም በሙሉ ክፍል
ደረጃ የሚሰጥ እና በኮምፒውተር በመታግዝ ለተማሪው ተስማሚ የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የሚደረግ ምዘና ነው። የዚህ ምዘና ዋና ዓላማ
የልጅዎ የማንበብና የመፃፍ ችሎታ በተመለከተ ያሉትን ጥንካሬዎች እና ለችሎታው(ዋ) ማደግ ሊያስፈልጉ የሚችሉ ግብዓቶችን ለመለየት ነው።
ኤስአርኢ 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።

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። ስለልጅዎ የፈተና ጊዜ ሰሌዳ ለማወቅ የልጅዎን
ት/ቤት 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።
1-12 ክፍሎች
መዋዕለ ህጻናት
ኤኤልኤ-ኤስ፣ከመዋለ ህጻናት እስከ 12
ከመዋለ ህጻናት እስከ 12
ከመዋለ ህጻናት እስከ 12

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

የልጄ ውጤት ምንን ያመለክታል?
ስታር የማንበብ ኢንተርፕራይዝ (ኤስአርኢ) ልጅዎ ጽንሰ-ሃሳቦችን ምን ያህል እንደሚረዳ(እንደምትረዳ) እና ንባብን በተመለከተ የተወሰኑ
ክህሎቶችን እንዳዳበረ(ች) ይለካል፦ መነሻ ክህሎቶች፣ የመረጃ ጽሁፍን ማንበብ፣ ስነ-ጽሁፍ ማንበብ እና ቋንቋ። ኤስአርኢ በአንድ የተወሰነ ወቅት
ላይ ልጅዎ ያሳየውን(ያሳየችውን) ስኬታማነት የሚያመለክት ሲሆን ልጅዎ በትምህርት ቤት ያለውን(ያላትን) አፈፃፀም ከሚያሳዩ ብዙ መለኪያዎች
መካከል አንዱ ነው። ኤስአርኢ ተማሪዎች በትምህርት ደረጃዎች የሚያሳዩትን አፈፃፅም ለማወዳደር ከ0-1400 ዋጋ የሚመሰጠው ባለእርከን
ልኬት ይጠቀማል። የበለጠ ዝርዝር መረጃ ከኤአርኢ ድረ ገጽ ማግኘት ይቻላል፦ http://dpsare.com/read-act/

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

?

ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት እና የኤስአርኢ ምዘና ዝግጅት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት)
የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።
ምዘናዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፦ http://dpsare.com
በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ standards.dpsk12.org/assessments
እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፦



ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች



የኮሎራዶ ግዛት መገልገያዎች

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

