Information Technologyየምዘና
Solutions
ሙከራ 101
የምዘና ሙከራ ምንድን ነው?
የምዘና ሙከራ ተማሪዎች ከእያንዳንዱ ክፍል ወይም ትምህርት መጨረሻ ተማሪዎች ያውቁታል ወይም ይደርሱበታል
ለሚባለው መነሻ ነው፡፡ ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች አንድ አይነት ፈተና
ይወስዳሉ፡፡ ይህም ለትምህርት ባለሙያዎች ወጥ “መመዘኛ '' በተለይም የትምህርት ቤቱ መርሀ ግብሮችና
ተማሪዎች በምን ሁኔታ እየሰሩ እንደሆነ ያመላክታቸዋል፡፡
ልጆች መውሰድ ያለባቸው ምን አይንት የምዘና ሙከራ ነው? ኤሲፒኤስ ተማሪዎች በኬ– 2ያሉት ፒኢአልስ
(የድምጸት ግንዛቤና የማንበብና የመጻፍ ማጣሪያ) የተባለ የሙከራ ንባብ ይወስዳሉ፡፡ በሶስተኛ ክፍልና በላይ ያሉ
ተማሪዎች ኤስኦኤል (የቨርዢኒያ መንግስት የትምህርት ምዘና) ፈተና ይወስዳሉ፡፡ በርካታ ተማሪዎች ለእንግሊዘኛ
ችሎታ አክሰስ የተባለውን ፈተና ይወስዳሉ፡፡
ኤሲፒኤስ የፓልስንና የኤስኦኤልስ ውጤቶችን በመተንትን ተማሪው እንዴት እየሰራ እንደሆነና ከትምህርት ቤቱ ተጨማሪ ድጋፍ
ያስፈልገው እንደሆነ ያያል፡፡ኤሲፒኤስ ተማሪዎች ከአንድ ክፍል ወደሚቀጥለው ወደ መከካለኛና ወደ ከፍተኛ ለመሻጋገር ብሎም ወደ
ከፍተኛ ትምህርት ቤት ለማለፍና ተመርቆ ከፍተኛ ትምህርት ቤትን ዲ ዲፕሎማ ለመቀበል የተወሰኑ ኤስኦኤልስን ማለፍ አለባቸው፡፡
ልጅዎችዎ የፒኢኢልስን ወይም የኤስ ኦኤል ፈተናዎችን ካላለፉ ግን ከተምህርት ቤተቱ የማስተካከያ ትምህርት ለመውሰድ ብቁ ናቸው፡፡
ልጅ በምዘና ሙከራው እንዴት እንደሰራ እንዴት ማግኘት ይቻላል?
ወላጆችና አሳዳጊዎች የልጅዎን የፈተና ውጤት የያዘ ደብዳቤ ይላክልዎታል፡፡
*የሙከራው ውጤት ስለ ልጅዎቼ ክህሎትና ችሎታዎች ምን ይናገራል? መመዘኛ ሙከራው በትምህርት ቤት ውስጥ ስኬት ሊያበቁ
የሚችሉ ተብለው የሚታመኑ መጠነ ሰፊ ችሎታዎችን ወይም ክህሎቶች ይለካል፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህ ሙከራዎች በብቻቸው የህጻኑን
ችሎታዎች አይወሰኑም፡፡ የልጅዎን ሙከራ ውጤት በወላጅ መምህር ጉባኤ ላይ መወያየት ይችላሉ ወይም የሙከራው ውጤት ልጅዎ
በትምህርት ቤት ውስጥ ካለው ችሎታው ላይ የተጣጣመ መሆኑን ለማወቅ ከልጅዎ መምህር ጋር ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ፡፡
የልጅዎን ብቃት ለመገምግም ለትምህርት ቤቱም ሆነ ለመምህሩ ሌላ አማራጩ ዘዴ ምንድን ነው? Teachers መምህራን የምዘና
ሙከራውን ውጤትና ከሌላ ዘዴ የተገኘውን ውጤት በመቀላቀል ስለ ልጆች ችሎታ እውቀት ግንዛቤ ያገኛሉ፡፡ እነዚህ ዘዴዎች የክፍል
ምልከታ፤ የዕለት ከዕለት የክፍል ስራ የቤት ስራና አጭር ፈታናና ሙከራዎች ናቸው፡፡

ልጅዎችን ለፈታና ዝግጅት መርዳት
1. ከልጅዎ መምህር ጋር የልጅዎን ለውጥ ለመከታተል በየጊዜው መነጋገር፡፡ ልጅዎን በቤት ውስጥ በትምህርታቸው ለማገዝ ምን መስራት
እንዳለበዎት መምህሩን ይጠይቁ፡፡
2. የልጅዎን የቤት ስራ መከታተል፡፡ ልጆች ሁልጊዜ ማታ ማታ የቤት ስራቸውን መስራታቸውን የተማሩትን ማጥናታቸውን ማረጋገጥ፡፡
3. ልጆች ለናሙና ያህል ከኤስ ኦ ኤል ጥያቄዎች ወይም ካለፈው አመት ፈተናወች እንዲጠይቁና ከጉዋደኞቻቸው ጋር እንዲለማመዱ
ማድረግ:: ቤት ኢንተርኔት ካላችሁ ልጆች የኤስ ኦኤል ፈተናዎችን ww.doe.virginia.gov/testing/sol/practice_items/index.shtml.
ያገኛሉ፡፡ መምህራን ደግሞ ተማሪዎች እንዲዘጋጁ የጥናት ክፍለ ጊዜ ያዘጋጃሉ፡፡
4. ልጆች በሌሊት በቂ እንቅልፍ ማግኘታቸውን ማረጋገጥና በፈተናው ዕለት ሌሊት ጤናማ የቁርስ አመጋገብ ማድረግ::
5. ቤት ውስጥ እንዲያነቡ ማበረታታት:: በእያንዳንዱ ቀን ቢያንስ ለ20 ደቂቃዎች ለልጅዎ ያንብቡላቸው ወይም አስነብቡዋቸው፡፡
6. ልጅዎ ለፈተና መዘጋጀታቸውን ደግመው ያረጋግጡ፡፡ልጅዎ ፈተናዎችን መከናወን እንደሚገባው ስራ አይነት እንጂ “ የችሎታ” መለኪያ
አድርገው እንዳይወሰዱት በማድረግ ማበረታታት፡፡ ይህም ሁኔታ ልጆች በጣም እንዳይጨነቁ ያደርጋቸዋል፡፡
7. ልጅዎ ሙከራዎችን ትኩረት ሰጥተው ያላቸውን አቅም ተጠቅመው የቻሉትን ያህል እንዲሰሩ ያበረታቱዋቸው፡፡

የኤፍኤሲኢ ማዕከል

703‐824‐6865

www.acps.k12.va.us/face‐centers

