ሁሉም ተማሪ ለስራ፣ ኮሌጅና
ሕይወት ዝግጁ ነው

ኦኤስፒአይ Chris Reykdal፣ የክልል ተቆጣጣሪ

የክልል መማሪያ መመዘኛና ፈተና
የመማሪያ መመዘኛዎች ምንድናቸው?
የዋሽንግተን ክልል ኬ-12 የመማሪያ መስፈርት ሁሉም ተማሪዎች ምን ማወቅ እንዳለባቸውና
በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ፍቺ ይሰጣል፡፡

ከእነሱ ምን እንፈልጋለን?
ከማስታወስ ይልቅ - ጥሩ የማስተማር መመዘኛዎች ተማሪው በይዘቶች ላይ በጥልቅና በፈጠራ
እንዲያስብ የሚጠይቁ ናቸው - ስለዚህ ለስራ፣ ኮሌጅና ከትምህርት በኋላ ለሚኖር ህይወት ዝግጁ
ናቸው፡፡

እውነ
ታዎች

1

የገሀዱ-አለም ክህሎቶች

2

ክፍተትን ማጥበብ

የትኞቹ ይዘቶች የትምህርት መመዘኛአላቸው?
መመዘኛዎቹ 13 ይዘቶች ሲኖሩት ሒሳብ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበባት፣ ሳይንስ፣ ትምህርታዊ
ቴክኖሎጂና የአለም ቋንቋዎችን ያጠቃልላል፡፡

የክልል ፈተናዎች ለምን ያስፈልጉናል?
በዋና ዋና ክህሎቶችና እውቀቶች ላይ የተማሪን እድገት መለካት ለወላጆችና አስተማሪዎች
ተማሪው ለመመረቅ በሚያችለው የአማራጭ መንገድ መሄዱን ወይም ስለ ትምህርት እድሎች
ተጨማሪ እገዛና ምክር እንደሚያስፈልገው ለማወቅ ቁልፉ ነገር ነው፡፡
የዳታ ፈተና ለትምህርት ቤቶች፣ ቀጠናዎች ለክልሉ መሳሪያ ሲሆን ለሁሉም ተማሪዎች
አስተማሪው መመሪያዎቹን እንዲያሻሽል ያግዘዋል፡፡ አጠቃላይ የክልል ፈተና ሁሉንም የህዝብ
ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የትኛውም ትምህርት ቤት ተማሪ፣ እኩል የትምህርት ተደራሽነት
እንዲኖር ያግዛል፡፡

የክልል ፈተና ያስፈልጋል?

3
4

የክልልና ፌደራል ህግ ተማሪዎች እንዲፈተኑ ይፈልጋል፡ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ጥባትና ሒሳብ፡ከክፍል 3 እስከ 8 ድረስ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ተማሪዎች የብልህነት ሚዛን
ግምገማዎችን ይወስዳሉ)
 ሳይንስ፡- ክፍሎች 5፣ 8፣ እና 11

ስለ ዋሽንግተን ኬ-12 የትምህርት ምዘናዎችና
ግምገማዎች ዋና ዋና 5

5

የዋሽንግተን የትምህርት መስፈርቶችና ግምገማዎች የሚያተኩሩት
በተማሪው የገሀዱ አለም ክህሎቶች ላይ ሲሆን ተማሪዎች በክፍል
ውስጥ የሚማሩና የሚሳተፉ ሲሆን እነዚህም ችግር መፍታት፣ ጥልቅ
አስተሳሰብና ስነጽሁፍ ናቸው፡፡ በግምገማው፣ ተማሪዎች ስራቸውን፣
ስነጽሁፋቸውን የሚያሳዩና እንደ ግምገማው ሂደት ስለ መልሶቻቸው
ያብራራሉ፣ ስለዚህም ክህሎትንና እውቀትን መለካት በመረጡት
የስራ መስክ እንዲሰማሩ ያደርጋል፡፡

ግምገማው ክፍተቱን ለማወቅ የሚረዳና የትምህርት ቤቱ ቀጠናና
ክልሉ ይበልጥ የሚፈልጉአቸውን ግብአቶች በቀጥታ ለማግኘት
ያስችላል፡፡

ፈተባው አንድ ብቻ እርምጃ ነው
የክልል ፈተና ካሉ ብዙ አመላካቾች ውስጥ አንዱ ሲሆን ከሪፖርት
ካርድ፣ የአስተማሪ ግብረ መልስና የክፍል ስራ በመጣመር ተማሪው
በትምህርት ቤት ያለውን እድገት ትክክለኛ ምስል የሚሳይ ነው፡፡

ትክክለኛ ነገር
የዋሽንግተን ክልል የመማሪ መስፈርትና የታቀደው ግምገማ
ተማሪዎች ለኮሌጅ፣ ስራና ሕይወት እንዲዘጋጁ ተደርጎ የተነደፈ
ነው፡፡

ለሁሉም ተማሪዎች ተደራሽነት
የብልህነት ሚዛን ፈተናዎች ሁሉንም ተማሪዎች ይህም አካል
ጉዳተኞችንና የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ጨምሮ እዲያቅፍ
ተደርጎ የተነደፈ ነው፡፡

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ምርቃት የሚሆነውን ፈተና ለመመልከት፣ እባክዎን
www.WAtesting.com. ይጎብኙ

የበለጠ
መማር!

የትምህርት መስፈርቶች

የክልል ፈተና

ተማሪዎትን ይደግፉ

bit.ly/StateStandards
ወይም በኢሜል CoreStandards@k12.wa.us

www.WAtesting.com
ወይም በኢሜል StateTesting@k12.wa.us

ትልቅ ትምህርት ቤቶች፡http://bit.ly/2tRyZoO
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