ለW-APT

(WIDA-ACCESS የምደባ ፈተና)
የወላጆች መመሪያ
መመዘኛዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን እውቀት
(ይዘት) ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻል አለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና
ውጤቶቹ የልጅዎ ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ በጥቅሉ ከሚያሳዩት መመዘኛዎች አንድ መለኪያ እንደሚሆኑ የታሰቡ ናቸው።

W-APT ምንድን ነው??
የWIDA-ACCESS የምደባ ፈተና ለዲስትሪክቱ አዲስ ለሆኑ ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ውስጥ ላሉ እና የእንግሊዝኛ ተማሪዎች (ELs)
ተብለው ለሚሰየሙ ተማሪዎች የሚሰጥ የእንግሊዝኛ ችሎታ "ማጣሪያ" ፈተና ነው። አስተማሪዎች የእንግሊዝኛ ተማሪዎች (ELs)
እንዲለሁ እና ወደ ተገቢው ፕሮግራም እንዲመድቧቸው ያግዛቸዋል። W-APT በአራቱ የቋንቋ ክህሎቶች - ማዳመጥ፣ ማንበብ፣ መጻፍ
እና መናገር ውስጥ የማኅበራዊ እና ትምህርታዊ (አካዳሚክ) ቋንቋን ይለካል። የማኅበራዊ ቋንቋ በየዕለቱ ለመግባባት የሚያገለግል
ሲሆን የትምህርታዊ (አካዳሚክ) ቋንቋ ደግሞ በክፍል ውስጥ ለመግባባት የሚያገለግል ነው።

ልጄ የሚፈተነው//የምትፈተነው መቼ ነው??
W-APT ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ውስጥ ላሉ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዲስትሪክቱ በሚመጡ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ
የሚሰጥ ፈተና ነው። የሚሰጠውም በተመዘገቡ በ10 ቀናት ውስጥ ሲሆን በትምህርት ዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊሰጥ ይችላል።

ልጄ ምን ውጤት((ቶች)) ይሰጠዋል//ታል??
ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ለእያንዳንዱ የፈተና ክፍል ውጤት ይሰጣቸዋል፦ ማዳመጥ፣ ማንበብ፣ መፃፍ እና
መናገር። ከተናጥል ውጤቶች የሚገኙ 3 የተጠናቀሩ /composite/ ውጤቶችም ይሰጧቸዋል።
• የቃል - (50%) ንግግር እና (50%) ማዳመጥን ይይዛል
• ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) - (50%) ንባብ እና (50%) ጽህፈት ይይዛል
• አጠቃላይ - ማዳመጥ (15%)፣ ንግግር (15%)፣ ንባብ (35%) እና ጽህፈት (35%) ይይዛል።
የብቃት ደረጃ ሪፖርት 1 በጣም ዝቅተኛው እና 6 በጣም ከፍተኛው ሆኖ እንደሚከተለው ይሰጣል።
1 – አዲስ ገቢ
/Entering/

2 – ጀማሪ
/Beginning/

3 – አዳጊ
/Developing/

4 – ተመንዳጊ
/Expanding/

5 – ክፍተት አጥባቢ 6 - ደራሽ
/Bridging/
/Reaching/

በመጀመሪያው የወሰነ ትምህርት ውስጥ የ1ኛ ክፍል የሚያጠቃልል ፈተና/ምዘና የሚወስዱ የመዋዕለ ህፃናት ተማሪዎች መምህሩ
የተማሪዎቹን የእንግሊዝኛ ችሎታዎችን መለየት ይችል ዘንድ ጥልቅ ምርመራ /diagnostic/ መረጃ ይሰጣቸዋል። ተማሪው የተሻለ
የሆነባቸውን ክህሎቶች ለመፈተሽ እንዲውል የጥሬ ውጤት /raw score/ ይዘጋጃል። ለንግግር እና ማዳመጥ ክፍሎች የተጠናቀረ
ውጤት ዝቅተኛ፣ መካከለኛ፣ ከፍተኛ ወይም የላቀ/የተለየ በሚል ይዘጋጃል።

እነዚህ ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ??
ውጤቶቹ ልጁ ወደ ዲስትሪክቱ በገባበት ጊዜ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታዎች መነሻነት በመሆን ያገለግላሉ። ይህም የእንግሊዝኛ
ተማሪዎችን በመለየት ሂደት ውስጥ አጋዥ ይሆናል። ውጤቱን የት/ቤቱ መምህራን እና አስተዳደር ሠራተኞች ቡድን ተማሪው
ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ያስፈልገው እንደሆነ ለመወሰን ይጠቀምበታል። በበቂ ሁኔታ ከፍተኛ ነጥብ የሚያመጡ
ተማሪዎች ወደ ዲስትሪክቱ በገቡበት ጊዜ ብቁ ተብለው ሊመደቡ ይችላሉ።

?

ተጨማሪ መረጃ

ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ካሉዎ፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ምዘና ድር ጣቢያን፦ http://testing.dpsk12.org ይጎብኙ።
ስለ WIDA እና ስለሚያሳትሟቸው ፈተናዎች/ምዘናዎች የበለጠ ለማወቅ ይህን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦www.wida.us/assessment/ ።
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ
ስለሚችሉ የፈተና እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳይሉ እባክዎ።
ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ጨምሮ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ወደhttp://standards.dpsk12.org/standards-resources/ እንዲሄዱ
እናበረታታዎታለን፦
 የቴክኖሎጂ መመሪያ ለወላጆች
 የኮሎራዶ ስቴት ግብዓቶች/አቅርቦቶች
 መረጃ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች
ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/
አገልግሎትን በ(720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ።

