TIGRINYA

ሴፕተምበር፡ 2020
ክቡር ወላዲ፣
ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ዞባ ዲካልብ (DeKalb County School District (DCSD))፡ ንመዐቀኒታት
ኣካዳምያዊ ምዕባለ (Measures of Academic Progress (MAP)) ማሕበር መርመራ ሰሜናዊ ምዕራብ
(Northwest Evaluation Association (NWEA))፡ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ - ኣብ ቀውዒ፡ ሓጋይን
ጽድያን - ከም ሓፈሻዊ መርመራ ይጥቀም እዩ።
ኣብዚ ዲስትሪክት ዘለዉ ብዙሓት ቤት ትምህርቲታት ንምስትእንጋድ ክበሃል እቲ ዘለና ሓዱሽ ቨርቹዋል
መምሃሪ ከባቢ፡ እቲ ናይ DeKalb ካውንቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ክፍሊ ናይ ምምሕዳር ገምጋም፡ እቲ
ናይ ፎል MAP መሞከሪ መሽኮት ሰኑይ፡ ሴፕተምበር 21:2020 ተኸፊቱ ሮቡዕ፡ ኖቨምበር 11፡ 2020 ክዕጾ
ክገበር እዩ። ይኹን እምበር፡ ናይ ተምሃራይኩም ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ እቲ ዝተፈለየ ናይ ብሕቱ/ብሓታ
ፎል MAP ናይ ፈተና መሽኮት ሓበሬታ ክህብ እዩ።
DeKalb ካውንቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ነዚ ዘበነ ትምህርቲ ብ መንገዲ ቨርቸዋል ዝበሓቶ ብምዃኑ፡
እቲ ናይ ፎል MAP ናይ ዕብየት ገምጋም ብርሕቐት ክካየድ እዩ። ኣብ እዋን ፎል MAP ናይ ገምጋም
መሽኮት ናይ እቲ መምሃሪ ከባቢ ለውጢ ኣብዝህልወሉ፡ ተምሃሮ ነቲ ናይ ፎል MAP ገምጋም ብ ርሕቐት
ወይ ብ ኣካል ክወስዱ ክግበሩ እዮም። በይዘኦም፡ እቲ ናይ መምሃሪ ወይ ገምጋም መውሰዲ ካባቢ ዝኾነ
ይኹን፡ ኩሎም ተምህሮ ኣብቲ ናይ ፎል MAP ገምጋም ተሳተፍቲ ክኾኑ ከምዝኾኑ ክንሕብረኩም ንደሊ።
ናይ NWEA ናይ MAP ናይ ዕቤት ፈተናታት ዝተመሓየሹ ብኮምፕዩተር ወይ ድማ ብታብለት ዝውሰዱ
ፈተናታት ከም ምዃኖም መጠን ብዓይነቶም ፍሉያት እዮም። እዚ ማለት፥ ውላድኩም ንሕቶ ብትኽክል
ምስዝምልስ እቲ ሕቶታት ፈተና ዝያዳ እናኸበደ ይኸይድ፣ ውላድኩም ንሕቶ ብጌጋ ምስዝምልስ፡ እቲ
ሕቶታት እናቐለለ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብዚ ፈተና ዝውሃብ ሓበሬታ፡ ምስ ካሪክሉም ክፍሊ ትምህርቲ
ጆርጅያ (Georgia Department of Education) ዝሰማማዕ ኮይኑ፡ ምስቲ ድሮ ውላድኩም ኣብ ቤት
ትምህርቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ድማ ዝመሳሰል እዩ።
እንድሕር ደኣ ናይ ቆልዓኹም ትልሚ IEP፡ 504-IAP ወይ EL-TPC መሰረት ብምግባር ኮይኑ፡ ኣብ እዋን
ናይ ፎል MAP ገምጋም ክረኽቡ ዝኽእሉዎም፡ ኣብ ትልሞም ብዝተገለጾ መሰረት ዝፈቀዱ ምትእንጋዳት
ክህሉዉ እዮም።
ሕድሕድ ብ ርሕቐት ዝወሃብ ናይ MAP ዕብየት ገምጋም ክፍለ ግዜ፡ ትሸዓተ ተምሃሮ(ሸሞንተ ተምሃሮ፡
ክድመር ቆልዓኹም) ዘተኣናግድ እዩ ክኸውን። ሕድሕድ ብ ኣካል ዝወሃብ ገምጋም ክፍለ ግዜ ዓሰርተ
ኽልተ ተምሃሮ(ዓሰርተ ሓደ ተምሃሮ፡ ክድምር ቆልዓኹም) ዘተኣናግድ እዩ።
ኣብ ታሕቲ ቆልዓኹም ን ቨርቹዋል MAP ናይ ዕብየት ገምጋማት ብኸመይ ክተዳልዉዎ ከምዘለኩም
ዝሕብሩ መምርሒታት ተቐሚጦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ድማ፡ ምስ እዚ ደብዳበ ተተሓሒዙ ናይ ተምሃራይ
ናብ መረበብ ሓበሬታ መእተዊ ዝምልከት ቅልጡፍ መምርሒ ኣሎ፡ ነቲ ናይ MAP ገምጋም ብኸመይ
ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ምስላዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህበኩም እዩ።

TIGRINYA
ካብ እቲ ናይ ገምጋም መዓልቲ ኣቐዲሙ
1. ናይ ቆልዓኹም መሳርሒ(ሞባይል፡ላፕ ቶፕ ኮምፒውተር ወይ ታብሌት) ናይ ኢንተርኔት ርክብ
ከምዝህልዎ ርግጸኛ ኹኑ።
2. መሳርሒኹም ነዚ ዝስዕብ ተጠቒምኩም ናይ ሙከራ ሮቛሒታት ከምዘማልእ ኣረጋግጹ
Workstation Diagnostic Tool።
3. ቆልዓኹም ሄድ ፎን(መስምዒ ድምጺ) ክህልዎ/ዋ ግበሩ(ን ክፍሊታት K -2 ዘለዉ ተምሃሮን
ነቶም ካብ ንባብ ናብ ዘረባ እንግዶት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ተምሃሮን ) በይዘኦም እንድሕር ደኣ ሄድ
ፎን ዘድሊ ኮይኑ፡ ን ቤት ትምህርቲኹም ኣዘራርቡ።
4. ናይ MAP ዕብየት ረኣዩ introduction video
5. ነቲ ፈተና ኣብዚ ዝስዕብ ተለማማዱ practice.mapnwea.org
(ሽም ተጠቃማይ፡ Grow መሕለፊ ቃል፡ grow)
ኣብ እዋን ፈተና
1. ብዝተኽኣለ መጠን ነቶም ቆልዓኹም ከዘናግዑ ዝኽእሉ ነገራት ክትቅንሱ ፈትኑ።
2. ጸጥታ ዝተመልኦ ናይ ፈተና ከባቢ ክህሉ ግበሩ።
3. ንኩሎም በቲ መምህር/ፕሮክተር ዝወሃቡኹም መምርሒታት ሰዓቡ።
ንፈተናታት MAP ብዝምልከት ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ወብሳይት ምውካስ ይክኣል
NWEA.org/Parent-Toolkit. እንድሕር ደኣ ተወሳኺ ሕቶ ኣለኩም ኮይኑ፡ በይዛኹም ን
___________________ (insert Test Coordinator’s Name) ኣብ 678-XXX-XXXX.
Sincerely,

ሓላፊ ቤት ትምህርቲ

