Amharic
ውድ የሲያትል የመንግስት ት / ቤቶች ቤተሰቦች:
በዚህ ዓመት፣ ከ 3 ኛ -10ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በሂሳብ የትምህርት ዓይነት አዲስ ጊዜያዊ መለኪያ( ቤንችማርክ ) ምዘናዎች
ይወስዳሉ።የመለክያ ምዘናዎች የተማሪዎችን ግንዛቤ ከሚማሩት የትምህርት ስታንዳርድ አንጻር ጋር ለመለካት ይጠቅማሉ ።
እነሱ ጥልቅ ችሎታ ወይም እድገት ይለካሉ ማለት አይደለም። ቤንችማርኮች( መልክያዎች)መምህራን እና ተማሪዎች ከክፍል
ደረጃ ስታንዳርድ አንጻር ሲታዩ የት እንዳሉ እንዲረዱ ስለሚያግዙ በጣም ጠቃሚ ናቸው። እነዚህ ምዘናዎች በዲስትሪክቱ ከሚሰሩ
የድጋፍ አሰጣጥ ስርዓቶች ፣የህፃናት ሁለንተናዊ መዋቅር ተግባራዊ በማድረግ እና ለእያንዳንዱ ተማሪ ፍትሃዊ ውጤቶችን
በመከታተል የድስትሪክቱ የሥራ አካል ናቸው።
ባለፈው ዓመት በ 20 ትምህርት ቤቶች ግዝያዊ ምዘናዎች ሙከራ ለማድረግ ከ ደንበኞቻችን ጋር ሽርክና ፈጥራናል። ለሂደት
ክትትል የምንጠቀምባቸው ምዘናዎችን የልጆቻችን ትምህርት፣ ደረጃዎች እና የልጆቻችን ብዛት የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን
ማረጋገጥ እንፈልጋለን። መምህራን እና ተማሪዎች እነዚህ ምዘናዎች የአስተማሪን የትምህርት አሰጣጥ ውሳኔዎች እንዴት
እንደሚደግፉ፣ እንዲሁም የሁሉም ተማሪዎች ፍላጎቶች ለማሟላት ምን አይነት ለውጦች እንደሚያስፈልጉ ለመረርዳት ታላቅ
ግንዛቤን ሰጥተዋል።
ከመስክ ሙከራው የተሰጠው ግብረመልስ ጠቃሚ ነበር፤እና ለ 2018-2019 የትምህርት ዓመት በዲስትሪክት ደረጃ ዕቅድ
ስናዘጋጅ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው።
የሲያትል የመንግስት ትምህርት ቤቶች ግዝያዊ ምዘናዎች:
1.
በዲስትሪክቱ ከፀደቀው የሒሳብ እና የእንግሊዝኛ(ELA) የትምህርት ኣይነቶች ይዘት እና ቅደም ተከተል ጎን ለጎን
የሚሄድ
2.

ከ እንግሊዝኛ(ELA) እና ከሒሳብ የጋራ መሠረታዊ የስቴት መመዘኛዎች ጎን ጎን የሚሄድ

3.

ከባህል ጋር የሚሄድ እና ሁሉም ተማሪዎቻችን የሚወክል

4.

ከተማሪዎቻችን በትክክለኛው ጊዜ የተፈተነ እና በአስተማሪዎቻችን ግኝቶች መሰረት የተመሰረተ

የ 2018-2019 የሒሳብ ግዝያዊ ምዘናዎች እቅድ:
ከሚከተሉት የአጠቃቀም መስፈርቶች ጋር ፣የሒሳብ ግዝያዊ ምዘናዎች ከ 3ኛ እስከ 10ኛ ክፍሎች ለሚገኙ ለእያንዳንዱ ት /ቤት
ይቀርባል።:
•
•
•
•

Title I/LAP & Levy Schools: ከ3 ኛ -5ኛ ክፍል ውስጥ ቢያንስ አንድ የክፍል ደረጃ
K - 8: ከመለስተኛ ደረጃ (6 ኛ - 8 ኛ) ወይም ከአንደኛ ደረጃ (3 ኛ - 5 ኛ) የክፍል ደረጃ መምረጥ
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት: 9 ኛ እና 10ኛ ክፍሎች
ሁሉም ሌሎች ትምህርት ቤቶች: ከ 3 ኛ - 8 ኛ ክፍሎች ያሉ ሁሉም ተማሪዎች

የተማሪዎትን የጊዜያዊ ምዘናዎችውጤቶች ማግኘት ከፈለጉ፣ በስብሰባዎች ወቅት የውጤቶችን ሪፖርት ይጠይቁ።

የ 2018-2019 የእንግሊዝኛ(ELA) ግዝያዊ ምዘናዎች እቅድ:
ይህ ዓመት ሁለተኛ የ ግዝያዊ ምዘና ሙከራ ግዜ ነው ፣ እና ተማሪዎች በ2018-19 የትምህርት አመት የእንግሊዝኛ (centerpoint
ELA)ግዚያዊ ምዘና ለመውሰድ አይገደዱም። ት/ቤትዎ በELA ሙከራ ውስጥ ተሳታፊ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ማወቅ
የሚፈልጉ ከሆነ፣ እባክዎን አስተማሪዎን ወይም ርእሰ መምህሩን ያነጋግሩ።

