ስኮላስቲክ የንባብ ኢንቬንቶሪ በአጭር አጠራር ኤስአርአይ
(SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI)) 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። የእነዚህ ምዘናዎች ውጤት ልጅዎ
በትምህርት ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መለኪያ እንዲሆን የታሰበ ነው።

ስኮላስቲክ የንባብ ኢንቬንቶሪ (ኤስአርአይ) ምንድን ነው?

ኤስአርአይ መሰረታዊ የማንበብ ብቃትን እና በማገናዘብ ማንበብን የሚለካ በኮምፒውተር አማካኝነት አግባብነት ያላቸው ጥያቄዎች እየተመረጡ
የሚከናዎን ምዘና ነው። ኤስአርአይ ከልጅነት የቃላት ምልከታ እስከ ኮሌጅ እና የስራ ላይ ጽሁፎች ንባብን ይከታተላል። ሌክሳይል የንባብ
ፍሬምዎርክን በመጠቀም፣ አስተማሪዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸው የሚጠበቅባቸውን ብቃት እና ለኮሌጅ እና ለስራ ብቁ መሆን ለመተንበይ፣
የማስተማር ስልታቸውን ለመለያየት፣ ዓላማ ያለው ጣልቃ ገብነት (ድጋፍ) ለማድረግ እና እርምጃ ሊወሰድበት የሚችል ዳታ በመጠቀም
ተጠያቂነትን ለማሳየት ኤስአርአይ ያግዛቸዋል።

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?
ኤስአርአይ ከ6-12 ላሉና የንባብ ድንጋጌ ቡድን (READ Act Cohort) አካል ለሆኑ ተማሪዎች ይሰጣል። የንባብ ድንጋጌ የፈተና ጊዜ በጸደይ፣
በመጸው ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ይከናወናሉ፤
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
ስፕሪንግ

ኦገስት 22 – ሴፕቴምበር 26
ኤፕሪል 7 – ሜይ 16

ልጅዎ በእያንዳንዱ የፈተና ጊዜ አንድ ጊዜ ይፈተናል(ትፈተናለች) እናም በሙሉ የፈተናው ጊዜ ሳይሆን እንደ የክፍል ደረጃው(ዋ) በተወሰኑ ቀናት
ብቻ ይፈተናል(ትፈተናለች)። እያንዳንዱ ምዘና፣ እንደ የክፍል ደረጃ እና የንባብ ችሎታ 20-40 ደቂቃዎችን ይወስዳል። በተጨማሪም ኤስአርአይ
ለውጥን ለመከታተል ሲባል በትምህርት ዓመቱ በሙሉ ሊሰጥ ይችላል። የልጅዎን የፈተና ቀን ለማወቅ እባክዎ አስተማሪውን(ዋን) ያነጋግሩ።

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?

የስኮላስቲክ የንባብ ኢንቬንቶሪ አንብቦ መረዳት መሰረት በማድረግ ልጅዎ የልከሳይል ውጤት ያገኛል(ታገኛለች)። ኤስአርአይ የልጅዎን
አንብቦ የመረዳት ደረጃ ይመዝናል፣ ስለሆነም አስተማሪዎች የተማሪውን(ዋን) የንባብ ችሎታ ይገመግማሉ፣ በዚሁ መሰረት የማስተማር
ስልት ይቀይሳሉ እንዲሁም የንባብ ለውጡን ይከታተላሉ።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

የኤስአርአይ የሌክሳይል ውጤቶች በኤስአርአይ የአፈፃፀም መስፈርቶች የብቃት እርከኖች የሚወሰኑ ሲሆን የአጠቃላይ የክፍሉን፣
የቡድን፣ የግል እና የድጋፍ ንባብን ደረጃዎች ለማስቀመጥ ይጠቅማሉ። የኤስአርአይ ሌክሳይል ውጤቶች ልጅዎ በትምህርት ደረጃው(ዋ)
በሚጠበቀው ብቃት ወይም ከዚያ በላይ የሚያነብ(የምታነብ) መሆኑን ከሚያገለግሉ ማስረጃዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ ያገለግላል።

?

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/standardsresources/ 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።

