ለትምህርት ዓመት 2020-2021፣ አዲስና ማሻሻያ (Updated) የተደረገውን፣ ተሰጥዖ እና ስጦታ ያላቸው (TAG) የምርመራ ሂደቶች
(Screening Procedures) ላይ፣ አጭር ማጠቃለያ ምልከታ እና ሰንጠረዥ

በሃገር አቀፍ ደረጃ የተመደበ ሁለንተናዊ መርማሪ (universal screener)፣ በአካል ተገኝቶ (in-person) መፈተን-መቻል፤ አማራጭ ሆኖ
በዓመቱ መጀመሪያ ላይ ባለመሰጠቱ ምክንያት፣ በበልግ (Fall) 2020 ውስጥ፤ ለዚህ ዓመት፣ ተሰጥዖ ያላቸውን የመለየት ሂደቶች (gifted
identification procedures) ላይ፣ የአሌክሳንድሪያ ከተማ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (ACPS) ማስተካከያ አድርጎ ይሰራል። ፈተናን
በመተካት፤ አስተማሪዎች፣ በ1ኛ እና 3ተኛ ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ተማሪዎች፣ የስራ-ናሙና ፖርትፎሊዮ (work-sample
portfolio)ን አዘጋጅተዋል። እነዚህ ፖርትፎሊዮዎች (portfolios)፣ የተማሪውን ጥንካሬ ለማሳየት፣ በአስተማሪው እና በተማሪዎች
ተመረጠው፣ የተማሪውን የስራ ናሙናዎች ያካተተ ነው። የስራ-ናሙናዎቹ፣ ተጨማሪ ዝርዝር ሁኔታዎችን የሚያሳይ ፖርትፎሊዮ (portfolio)
ያስፈልግ እንደነበር ለመወሰን፣ በፀደይ ወቅት (Spring) መጀመሪያ ላይ ባለው ጊዜ ውስጥ፣ ምርመራ ተደርጎባቸዋል።
በኤፕሪል (April) 2021 መጨረሻ ላይ፣ ተሰጥዖ እና ስጦታ ያላቸው (Talented and Gifted (TAG) የምርመራ ኮሚቴው፣
ከፖርትፎሊዮዎች (portfolios) የተገኙ የመረጃ-ስብስብን (data ) የተመለከተ፣ እና ምርመራውን ለማጠናቀቅ፣ ተጨማሪ መረጃዎች
እንደሚያስፈልገን ተወስኖ ነበር። እነዚህ ተጨማሪ መረጃዎች ፈተናን የሚያካትቱ ሆነው፣ ነገር ግን በተወሰነ የጊዜ-ገደብ፣ በርካታ የመፈተኛ
ጊዜያቶች ተከፍተው፣ እና የመረጃ-ምንጮችን (resources) በመስጠት፤ በዚህ ዓመት ምርመራውን (screening ) አዲስና ማሻሻያ ማድረግ
(update) አስፈልጎናል። ለዚህ ዓመት፣ የመጨረሻ የምርመራ ሂደቶች (screening procedures) ሰንጠረዥ ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።
ለውጦች የሚታዩት፣ በ1ኛ እና በ3ተኛ ክፍሎች ውስጥ ብቻ እንደሆነ፣ እባክዎን ያስተውሉ።
የክፍል ደረጃ

ተማሪው የተመራው በወላጆች/ሠራተኛ
መዋዕለሕፃናት የ‘NNAT’፣ ከ6/23/21
በፊት ያገኛሉ።

1ኛ ክፍል

የNNAT፣ ከ6/23/21
በፊት ያገኛሉ።

2ተኛ ክፍል

የNNAT፣ ከ6/23/21
በፊት ያገኛሉ።

3ተኛ ክፍል

የ‘CogAT’፣ ከ6/23/21
በፊት ያገኛሉ።

ከ4ተኛ- 8ተኛ
ክፍል

የ‘CogAT’ (ከ4-5
ክፍሎች) ወይም
‘NNAT’ (ከ6-8
ክፍሎች)፣ ከ6/23/21
በፊት ያገኛሉ።

ዓለም-አቀፍ ምርመራ አድራጊዎች ለሁሉም ተማሪዎች
● ለዚህ የክፍል-ደረጃ የሚሰጥ አይደለም።

● ሁለንተናዊ ምርመራው (universal screening) ተጨማሪ
መረጃዎችን እስከሚሰበሰብ ድረስ፣ ለጊዜው ቆሟል።
በመመራት-የመጡ ተማሪዎች ብቻ፣ የሚፈተኑ እና
የሚመረመሩ (screen ይደረጋሉ)።
● በትምህርት ዓመት 2021-2022፣ በ1ኛ አጋማሽ (quarter)
ወቅት፣ በ2ተኛ ክፍል ውስጥ፣ ሁሉም ተማሪዎች በሁለተናዊው
ምርመራ (universal screening) ሂደት ውስጥ ያልፋሉ።
● ለዚህ የክፍል-ደረጃ የሚሰጥ አይደለም።

ለሚቀጥለው ዓመት
የሚደረግ ፈተና
ሁሉም ወደ 1ኛ ክፍል
የሚያልፉ ተማሪዎች፣
‘NNAT’ን በበልግ
(Fall) 2021 ያገኛሉ።
ሁሉም ወደ 2ተኛ ክፍል
የሚያልፉ ተማሪዎች፣
‘NNAT’ን በበልግ
(Fall) 2021 ያገኛሉ።

ሁሉም ወደ 3ተኛ ክፍል
የሚያልፉ ተማሪዎች፣
‘CogAT ’ን በበልግ
(Fall) 2021 ያገኛሉ።
ሁሉም ወደ 4ተኛ ክፍል
● እስከ ጃንዋሪ (January) 28 ቀን 2021 ድረስ ለተመሩ
የሚያልፉ ተማሪዎች፣
ተማሪዎች ካልሆነ በስተቀር፣ ሁሉም የ3ተኛ-ክፍል
‘CogAT ’ን በበልግ
የ‘CogAT’ ፈተና ለጊዜው ቆሟል።
● የኮሚቴው ሂደት የበላይ ቁጥጥር: ምንም-እንኳን የ‘CogAT’ (Fall) 2021 ያገኛሉ።
ፈተናን ወስደው ቢሆንም፣ በኮሚቴ የበላይ ቁጥጥር ስር
ለSAA የቋንቋ ስነጥበባት እና ሂሳብ አገልግሎቶች ውስጥ፣
ሁሉም የ3ተኛ-ክፍል ተማሪዎች፣ በሂደቱ የሚያልፉ ይሆናል።
ኮሚቴው፣ ከቀድሞ የችሎታ ፈተና ውጤቶች፣ አዲስ የስኬት
ፈተና ውጤቶች፣ የተሰጥዖ መጠን ደረጃ ውጤቶች፣ እና
ከክፍሎች የሪፖርት ካርድ ላይ መረጃዎችን ይመለከታል።
● ለዚህ የክፍል-ደረጃ የሚሰጥ አይደለም።

የብቁነት
ማስታወቂያ
በጁላይ
(July)
2021
መጨረሻ
በጁላይ
(July)
2021
መጨረሻ

በጁላይ
(July)
2021
መጨረሻ
ጁላይ (July)
2021፣
አጋማሽ ላይ

ጁላይ (July)
2021፣
አጋማሽ ላይ
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ለትምህርት ዓመት 2020-2021፣ አዲስና ማሻሻያ (Updated) የተደረገውን፣ ተሰጥዖ እና ስጦታ ያላቸው (TAG) የምርመራ ሂደቶች
(Screening Procedures) ላይ፣ አጭር ማጠቃለያ ምልከታ እና ሰንጠረዥ

በዚህ የትምህርት ዓመት ውስጥ አብረን በምንሰራበት ጊዜ፣ አስፈላጊ-ነገሮች ሲቀያየሩ - ትብብራችሁን ስላሳያችሁን፣ እናመሰግናችኋለን።
የመጨረሻው-መድረሻ ግባችን፣ ለልጆች ምርጥ የሆነ አገልግሎቶችን ለመስጠት ነው። በዚህም ምክንያት፣ የተማሪዎችን የአገልግሎት
ብቁነትን ለመወሰን፣ በጣም ጠንካራ የሆነ የመረጃ-ስብስብ (data) እንደያዝን ለማረጋገጥ፤ በዚህ ዓመት የምርመራ ሂደቶቻችንን
(screening procedures) እንደገና መመልከት አለብን። ማንኛውንም የብቁነት ውሳኔዎችን፤ በጁላይ (July) መጨረሻ ላይ፣ ለወላጆች
እናሳውቃለን። ልጅዎ ብቁ ሆኖ ካልተገኘ፣ በበልግ (Fall) ወቅት ላይ ልጅዎን እንዲመሩ እናበረታታለን።
ከሰላምታ ጋር፣
ሜጋን ቴምፐል-ሚልነር (Megan Tempel-Milner, Ph.D.)
Director of Gifted and Advanced Academics Services
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