የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

የሁለተኛ ደረጃ ህርት

{

{

{ዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውጤታማ
የሚሆኑበትን ነገር ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የኮሎራዶን የትምህርት
ጥራት ደረጃ ተቀብሏል። እነዚህ የወላጆች መመሪያዎች አጠቃላይ መመሪያ
በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ያለውን የትምህርት ጥራት ደረጃ ላይ ተመሥርተው
ልጅዎ በቋንቋ ጥበብ፣ በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በማህበረሰብ ጥናት ምን ሊማር
እንደሚቸል በጥቅሉ ያሳያሉ። እንዲሁም በቤትዎ ልጆችን እንዴት መርዳት
እንዳለብዎ በመግለጽ ተጨማሪ ጠቃሚ ግብዓቶችን የያዙ ናቸው።
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የቋንቋ ጥበብ
የተወሳሰቡ ስራዎችን በጥልቀት ማንበብ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ፅሁፍ ማዘጋጀት
p መሰረታዊ የአሜሪካ ስራዎችን እና የአለም ስነ ፅሁፎችን ማንበብ እና መተንተን እንዲሁም ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ፅሁፎን ከተመሳሳይ ግዜ
ተመሳሳይ ጭብጥ እና ርእሶች ጋር መገምገም መቻል።
p አንድ ጽሑፍ በግልጽ እንዲሁም በማመላከት ደረጃ ምን እንደሚል በመተንተን ሂደት ግልጽ ሳያደርግ ወይም ማረጋገጫ ሳይሰጥ ያለፈውን/የተወውን
ነጥብ ጨምሮ ጠንካራ ማስረጃ ከጽሑፉ መጥቀስ መቻል።
p ህገ-መንግስታዊ ወይም ህጋዊ መርሆችን መጠቀምን ጨምሮ በታሪካዊ ሰነዶች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ምክንያቶችን/አመክኖዎችን መለየት እና መገምገም።
p አስቸጋሪ የሆኑ ርእሶችን ወይም ፅሁፎችን ትክክለኛ ምክንያት እና አስፈላጊ እና በቂ መረጃ በማቅረብ ማገናዘብ እና መደገፍ መቻል።
p ጥያቄዎችን ለመመለስ እና ችግሮችን ለመፍታትየአጭር ግዜ እና የረዥም ግዜ ጥናት ፕሮጀክት መስራት።
p በቡድን ውይይት ውስጥ በውጤታማነት መሳተፍ፣ ሀሳብን በግልፅ እና አሳማኝ በሆነ መልኩ ማስረዳት እና በሌሎች ሀሳች ላይ መገንባት።
p የተወሳሰበ ወይም ምሳሌያዊ ቋንቋዎችን ማሳየት (ለምሳሌ፦ የተጋነነ ቋንቋ) እና በፅሀፍ ውስጥ በቀጥታ የተፃፉ ነገሮች በእውነት ምን ለማለት
እንደተፈለገ መለየት መቻል።
p በፅሁፍ ውስጥ የዘይቢያዊ አገላለጽን ወይም ምሳሌያዊ አነጋገርን ጥቅም መረዳት መቻል።
p የግኝቶችን፣ የምክንያታዊነትን እና የማስረጃን ግንዛቤ ለማሳደግ ማስረጃን በብዙ የማሳያ መንገዶች ማቅረብ መቻል (ለምሳሌ በግራፊከስ ወይም
በድምፅ/በእይታዊ አቀራረብ)።

ሂሳብ
በቁጥር የመግለፅ ችሎታ እና ከብዛት ጋር የተያያዘ ምክንያታዊነት፣ አልጄብራ፣ ፈንክሽን፣ ጂኦሜትሪ
p የሂሳብ ጥያቄዎችን (equations) መፍጠር እንዲሁም መፍታት (የማይታወቁ ቁጥሮችን ለመወከል ፊደላትን የሚጠቀሙ ሂሳባዊ አረፍተ ነገሮች
እንደ 2x – 6y = 14 ያሉ) ከሁለት እና ከዛ በላይ ተለዋዋጮች ቁጥሮችን እና ግንኙነታቸውን መግለፅ።
p (እንደ ¾ ያሉ) ራሽናል ቁጥሮችን (rational numbers) መረዳትን መገንባት (እንደ 3/(x-4) ያሉ ራሽናል አገላለፆችን ማካተት)።
p ደግሞ የመፃፊያ መንገዶችን ለመለየት የአገላለፅ መዋቅርን መጠቀም።
p ፖሊኖሚያሎችን መደመር፣ መቀነስ እና ማባዛት።
p የመስመርን ስሎፕ እንደ ሁለት ተለዋዋጮች /variables / መካከል ያለ የለውጥ መጠን እና ኢንተርሴፕት በሊኒየር ሞዴል ውስጥ እንደ ቋሚ አገላለፅ
መረዳት እና መተርጎም።
p ፈንክሽን በብዛት እና በጥቅም መሀከል ያሉ ግንኙነቶችን የሚገልፅ የፈንክሽን ምልክት መገንባት እና ማገናዘብ።
p ሂደቶችን ከተወሳሰቡ ቁጥሮች ጋር መወከል እና መተግበር።
p ህጎችን መረዳት መቻል የመሆን እድል መረጃዎችን ለመተንተን እና የውሳኔውን ውጤት ለመገምገም መጠቀም።
p በኮርሌሽን እና በኮሄዥን መሀከል ያለውን ልዩነት መለየት።
p ብዛት ላይ ያተኮረ እና የተከፋፈለ መረጃ መተንተን።
p የአልጄብራ ምክንያታዊነትን የጂኦሜትሪ ሀሳቦችን ለማረጋገጥ መጠቀም መቻል።
p የጂኦሜትሪ ሀሳቦችን የትክክለኛ ህይወት ሁኔታዎች ላይ መተግበር መቻል።
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ሳይንስ

የፍጥነት ህግ፣ የአቶም እና የሞለክዩል መዋቅር፣ ስነ ሕይወታዊ ዝግመተ ለውጥ
o በኒውተን የእንቅስቃሴ ህግ የሚመሩ ተፈጥሮአዊ ክስተቶችን መመልከት፣ ማስረዳት እና መገመት ፣ የበጣም ትንሽ ወይም በጣም ፈጣን ቁሶች ውስንነትን
መረዳት።
p የቁስን ባሕርያት ለማስረዳት እና የኬሚካዊ እና ኒውክሌር ግብረ መልሶች ውጤቶችን ለመተንበይ የአቶም እና ኒውክሌር መዋቅሮችን እውቀትን መጠቀም።
p ሀይል በተለያየ መልክ መኖሩን እና ሊገመት የሚችል እና ሊለካ የሚችለው ለውጥ እና ጥበቃው በሂደት እንደሚፈጠር በመረዳት መተግበር መቻል።
p በህይወት ያላቸው ነገሮች ህግ ውስጥ በመዋቅር እና በስራ መሀከል ያለውን ግንኙነት በተለያየ ደረጃ እና የታወቀ የህይወት ሂደት በተፈጥሮ ምርጫ ላይ
ተመስርቶ መገምገም መቻል።
p በባዩቲክ እና በአባዮቲክ አካባቢዎች የህይወት ሂደትን ከምሳሌ ጋር ማስረዳት እና በስእል ማሳየት መቻል።
p የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዴት እንደሚያድጉ፣ እንደሚበለፅጉ እና በህይወት በሚቆዩበት ግዜ በስነ ባህሪ እና በአካባቢያቸው የተነሳ እንደሚለያዩ
መመርመር መቻል።
p ለህይወት ያላቸው ነገሮች አንድነት እና ልዩነት ባዮሎጂካል ዝግመተ ለውጥ እንዴት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ማስረዳት መቻል።
p የመሬት የጂኦሎጂ ታሪክ እና ቦታ በህዋ ላይ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ፕላኔታችንን ቅርፅ ያስያዘበትን ሂደት መግለፅ እና ትርጉም መስጠት።
p የመሬት ጂኦስፌር፣ አትሞስፌር እና ቢኦስፌር እንደ ተወሳሰበ ሂደት እንደሚገናኙ ማስረጃዎችን መገምገም መቻል።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)

ታሪካዊ የመረጃ ማግኛ/መሰብሰቢያ ዘዴን መጠቀም፣ የመንግስት ፖሊሲን መተንተን
p በመጀመሪያ እና በሁለተኛ ደረጃ ማስረጃ የተደገፈ ጥያቄ ለመጠየቅ ታሪካዊ የመረጃ ማግኛ/መሰብሰቢያ ዘዴን መጠቀም፣ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ምንጮችን
መገምገም፣ በጥልቀት መመዘን እና መረጃዎችን መተንተን፣ እና ማብራሪያ ማዘጋጀት።
p በግዜ ሂደት የመቀጠል እና የለውጥ፣ የመንስኤ እና የተፅእኖ፣ የውስብስብነት፣ የአንድነት እና የልዩነትን ቁልፍ ሀሳቦችን መረዳት መቻል።
p በየትኛውም ታሪክ ውስጥ የሀሳቦችን አስፈላጊነት እንደ ትልቅ ኃይል መረዳትና መተንተን።
p በመሬት ላይ ያሉ ነገሮችን መለያ ባህሪ ለማመዛዘን ካርታ እና የጂኦግራፊ መሳሪያዎችን መጠቀም መቻል።
p የሰዎችን፣ የቦታዎች እና የአካባቢዎች ግንኙነቶች ላይ ተፅእኖ የሚያመጡ የጂኦግራፊ ተለዋዋጮችን ማስረዳት እና መግለፅ መቻል።
p የአለምን ከሰዎች ጋር እና ከቦታዎች ጋር እርስ በርስ የተጣመረ ተፈጥሮ መረዳት መቻል።
p የተፈጥሮ፣ ሰው፣ ሀብት - እጥረት አለ እና ምርጫዎች የግድ መሆን አለባቸው እንዴት ግለሰቦች እና ማህበረሰቡ እንደሚደለድላቸው ምርታማ ሀብቶችን
መለየት መቻል።
p በአጭር እና በረጅም ግዜ የሂሳብ አላማ የሂሳብ እቅድ ማዘጋጀት።
p ስትራቴጂካዊ የወጪ አወጣጦች፣ ቁጠባ እና የኢንቨስትመንት አማራጮች የልዩነትን፣ የውህደትን፣
የገቢ እና የእድገት አላማዎችን ለማሟላት ማመዛዘን።
p የመንግስት አመሰራረት፣ መዋቅር እና አሰራር አላማ እና እክሎችን መግለፅ መቻል።
p የውስጥ እና የውጪ የመንግስት ፖሊሲ በአካባቢ እና በስቴት እንዲሁም በብሔራዊ ደረጃዎች
እንዴት እንደሚዘጋጅ መመርመር እና በሌሎች የመንግስት ዓይነቶች/ቅርጾች ዘንድ ፖሊሲዎች
እንዴት እንደሚቀረጹ ማወዳደር።

standards@dpsk12.org

ልጅዎን ቤትዎ ውስጥ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ

ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ

ልጅዎን በትምህርት ለማገዝ የግድ ባለሙያ መሆን አይጠበቅብዎትም። የኮሎራዶ የትምህርት ጥራት ደረጃ ለጥልቅ አስተሳሰብ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ ልጅዎን እነዚህን
ሶስት ቀላል ጥያቄዎች መጠየቅ ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብን እንዲያዳብር/እንድታዳብር ይረዱታል/ዷታል፦
• ልጅዎ እንዴት ለመመለስ እንደቻለ/ች እንዲያስብ/እንድታስብ ለማነሳሳት ይህን ይጠይቁ፦ “እንዴት ልታውቅ ቻልክ?/እንዴት ልታውቂ ቻልሽ?”
• ልጅዎን መልሳቸው ትክክል መሆኑን ለምን እንዳመኑ እንዲያስረዱ ለማበረታታት ይህን ይጠይቁ።“ልታረጋግጥልኝ ትችላለህ?/ልታረጋግጭልኝ ትችያለሽ?”
• ልጅዎን የተማረውን/የተማረችውን በዕለት ተዕለት ህይወቱ/ቷ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንዳለበት/ባት ሀሳብ ለመስጠት ይህን ይጠይቁ፦ “ይህን በእውኑ
ዓለም ልትጠቀምበት/ሚበት ትችላለህ/ትችያለሽ?”

የቋንቋ ጥበብ
የንባብ እና ጽሕፈት ክህሎት ናሙናዎች በክፍል ድረጃ፦
p በ 9ኛ እና 10ኛ ክፍሎች ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ልቦለዶች እንደ The Grapes of Wrath በጆን ስቴይንቤክ ወይም ግጥሞች እንደ The Raven በ ኤድጋር አላን ፖ።
p በ11ኛ እና 12ኛ ክፍሎች ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ልቦለዶች እንደ The Great Gatsby በኤፍ. ስኮት ፊግላንድ ወይም Don Quixote በሚጉኤል ዲ ከርቫንቴ ወይም
ግጥሞች እንደ Ode on a Grecian Urn ያሉ በጆን ኬይትስ።

የመረጃዊ ፅሁፎች ናሙና በየክፍል ደረጃ፡
p በ9ኛ እና 10ኛ ክፍሎች ውስጥ፣ ሊካተቱ የሚችሉ ታሪካዊ ፅሁፎች እንደ Letter from the Birmingham Jail ባርቲን ሉተር ኪንግ. ጄአር። ወይም Gettysburg
Address በአብረሀም ሊንከን።
p በ 11ኛ እና 2ኛ ክፍሎች ውስጥ፣ ሊካተቱ የሚችሉ ታሪካዊ ፅሁፎች እንደ Common Sense በቶማስ ፔይን ወይም social commentary such as Politics and the
English Language በጆርጅ ኦርዌል።

የልጆ መምህር ጋር በመሄድ– እንዲህ ያሉ ጥያቄዎችን ይጠይቁ:
p ልጄ ውጤታማ ፀሀፊ እየሆነ/ች ነው? ልጄ የበለጠ በንባብ እና አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን በመረዳት ዙሪያ ችሎታን እያዳበረ/ች ነው ? በአሁኑ ሰዓት የምታስተምሩትን ነገር
የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ምን አይነት ተጨማሪ ድጋፍ እቤት ውስጥ ላደርግ እችላለው? ልጄ ጥሩ የሆነ የጥናት ባህሪ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እና ከዛ በላይ እያሳየ/ች
መሆኑን በምን እርግጠኛ ሆናለው?

ሂሳብ
ልጅዎ ከት/ቤት ውጪም እንዲማር/እንድትማር ያግዙት/ዟት
p ለልጅዎ የሂሳብ ትምህርት ጥናት ጉጉት ያሳዩ።
p ልጅዎን ያለማቋረጥ የሚቀጥል/የምትቀጥል ለማድረግ ያበረታቱት/ቷት፤ ሂሳብ ትግስትን፣ ልምምድን እና ጊዜን የሚጠይቅ መሆኑን ለልጅዎ ስለማሳወቅዎ እርግጠኛ
ይሁኑ።
p ልጅዎ መምህራንን በክፍል ውስጥ ወይም ከክፍል በኋላ ጥያቄ እንዲጠይቅ/እንድትጠይቅ ይገፋፏቸው።
p ልጅዎ የክፍል ማስታወሻዎችን በየቀኑ ማታ ማታ እንዲከልስ/እድትከልስ ያበረታቷቸው። እሱ ወይም እሷ የማይረዱት ነገር ካለ፣ መልሶቹን እንዲመለከቱ ልጆችዎን
ይንገሯቸው እና እንደገና ተመልሰው መልሱን እንዴት እንደተገኘ እንዲወስኑ ያድርጓቸው።

የልጅዎ መምህር ጋር ይገናኙ፣ እንደሚከተሉት ያሉ ጥያቄዎችንም ይጠይቁ፦
p ልጄ የሚበልጠው/የምትበልጠው የቱጋ ነው? ይህንን ውጤታማነት እንዴት ልደግፈው? ልጄን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስቸግረው/የሚያስቸግራት ነገር ምንድነው ብላቹ
ታስባላችሁ? በእነዚህ ቦታዎች ላይ ልጄ እንዲሻሻል/ እንድትሻሻል እንዴት ማገዝ አለብኝ? በትምህርት ቤቱ የቀረበ የማበልፀጊያ ልምምድ በሂሳብ፣ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ
ወይም በኢንጂነሪን (STEM ቦታዎች) ወይም ለተማሪዎች በሂሳብ ለተቸገሩ? የቤት ስራ መመሪያዎች ወይም ሌላ ተጨማሪ ግብዓት ከክፍል ውጪ ስለ የቤት ስራቸው
ወይም ስለሚማሩት ነገር ተማሪዎች ጥያቄ እንዲጠይቁ ይኖር ይሆን ?

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ?

አቅርቦቶች/ግብዓቶች፡- የDPS መደበኛ ድረ ገፅ ተጨማሪ መረጃዎችን እና በትምህርት ጥራት ደረጃው እና በቤት ውስጥ ልጅዎን እንዴት መርዳት እንዳለብዎ የሚገልጹ
አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለወላጆች ያቀርባል። የሚከተሉትን አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለማግኘት: standards.dpsk12.org ን ይጎብኙ፦

የ DPS መመሪያዎች፦

• ልጅዎን በቤትዎ ውስጥ ለመርዳት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን
ጨምሮ የወላጆች መመሪያ ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች
• መለኪያደረጃዎች/ስታንዳርዶች እና የልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች
• የቴክኖሎጂ ግምቶች በክፍል ደረጃ

ጥያቄዎች:

ለጥያቄዎች:- እባክዎ በ standards@dpsk12.org ኢሜል ያድርጉ።

እነዚህ (በDPS መደበኛ ጣቢያ ላይም የሚገኙ) መመሪያዎች የተዘጋጁት
የሚከተሉትን የውጭ ምንጮች በመጠቀም ነው፡-

• የኮሎራዶ የትምህርት ክፍል - ለሁሉም 10 የኮሎራዶ የትምህርት መለኪያ
ደረጃዎች/ስታንዳርዶች የክፍል-ደረጃ ግምት
• በቋንቋ ጥበብ እና በሂሳብ የአገር አቀፍ PTA የወላጆችውጤታማነት መመሪያ፣
በክፍል ደረጃ፣ ። ልጅዎን በቤት ውስጥ የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል።
በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።
• የታላቁ የከተማ ትምህርት ቤት መማክርት /Council of Great City Schools/
የቋንቋ ጥበባት እና ሂሳብ የወላጆች መመሪያ፣ በክፍል ደረጃ። ልጅዎን በቤት ውስጥ
የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል። በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።

