በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች
የትኞቹ የክፍል ደረጃዎች እና ትምህርቶች ደረጃ-ተኮር ዘገባን ይጠቀማሉ?
በኪንደርጋርተን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች - 5 ኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ፣ የሂሳብ
፣ የሳይንስ ፣ የማህበራዊ ጥናቶች ፣ የኪነጥበብ ፣ የሙዚቃ እና የአካል ትምህርት

የአንደኛ ደረጃ ደረጃዎችንመሰረት ያደረገ ዘገባ

ደረጃዎችን የያዘ የሂደት ሪፖርት ይቀበላል።
በመመዘኛዎች ላይ የተመሠረተ እድገት ምን ያህል ጊዜ ሪፖርት ይደረጋል?
የመዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች የሂደት ሪፖርት በዓመት ሁለት ጊዜ መቀበላቸውን ይቀጥላሉ
እና ከ1-5 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የሩብ ዓመቱን የሂደት ሪፖርት ይቀበላሉ።
መምህሩ የተማሪውን አፈፃፀም ደረጃ እንዴት ይወስናል? በሩብ ዓመቱ ሁሉ ፣
መምህራን በተለያዩ የግምገማ ዓይነቶች የተማሪን እድገት ማስረጃ መሰብሰባቸውን
ይቀጥላሉ ፣ እንደ: ናሙናዎችን ፣ ፕሮጄክቶችን ፣ ሙከራዎችን ፣ ጥያቄዎችን ፣ የመማሪያ
ሥራዎችን ፣ ምልከታዎችን ፣ ወዘተ መጻፍ።
ይህ ተማሪዎችን እንዴት ይጠቅማል?

የወላጅ መመሪያ

ተማሪዎች በተወሰኑ ክህሎቶች እና ጽንሰ -ሀሳቦች እድገታቸውን በተሻለ ሁኔታ
ይገነዘባሉ። ወላጆች ስለተወሰኑ የጥንካሬ አካባቢዎች እና ተጨማሪ ጥናት እና ድጋፍ
ሊያስፈልጋቸው ስለሚችሉ አካባቢዎች የበለጠ ዝርዝር መረጃ ያገኛሉ።
ደረጃ-ተኮር ሪፖርትን በአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ መተግበር እንዲሲስፋፋ ፣ እኛ
ከቤተሰቦች ጋር መገናኘታችንን እና የባለድርሻ አካላትን ግብረመልስ እንሰበስባለን።
ስለ ደረጃዎች-ተኮር ትምህርት ፣ ግምገማ እና ሪፖርት የበለጠ ለማወቅ
የዲስትሪክቱን ዌብሳይት ይመልከቱ።
www.apsva.us/standards-based-instruction
ስለ መመዘኛዎች-ተኮር ደረጃ አሰጣጥ እና ዘገባ በተመለከተ ተጨማሪ
ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ያነጋግሩ የሥርዓተ ትምህርት እና ትምህርት
ዳይሬክተር ሳራ ፑትናምን ያነጋግሩ በ sarah.putnam@apsva.us
የሲፋክስ ትምህርት ማዕከል
2110 ዋሽንግተን Blvd.
አርሊንግተን ፣ VA 22204

በደረጃዎቹ ላይ የተመሠረተ የሂደት ሪፖርት
የተማሪዎችን የትምህርት እድገት
ለወላጆች/ለአሳዳጊዎች ያሳውቃል ፣ በቨርጂኒያ
የትምህርት ደረጃዎች (SOL) ላይ የተመሠረተ እና
ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ የተቋቋሙ የ ኤ.ፒ.ኤስ
ትምህርት ተስፋዎች። የእድገት ሪፖርቱ የመማር
ስኬቶችን እና የእድገትን ዕድሎች ያጎላል።

መግቢያ
ኤ.ፒ.ኤስ በ 17 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻችን ደረጃ አሰጣጥ እና ሪፖርት
ለማድረግ ደረጃን መሠረት ያደረገ አቀራረብ ይጠቀማል። ይህ አዲስ የሪፖርት አቀራረብ
ተማሪዎች ስለሚማሩበት ዕውቀት እና ክህሎቶች የበለጠ ዝርዝር መረጃን ያጠቃልላል።
በደረጃዎች ላይ የተመሠረተ ዘገባ ተማሪዎቹ በተረዱት እና በተለምዷዊ የፊደል
ውጤቶች ባልተጠቀሙት ላይ ያተኩራል።. በደረጃዎች ላይ የተመሰረቱ ልምዶች;

•

በማስተማር እና በመማር ላይ ካሉ ምርጥ ልምዶች ጋር
ይስማሙ

•

ተማሪዎች በሚያውቁት እና በሚችሉት ላይ ያተኩሩ

•

በሂደት ላይ የተወሰነ መረጃ ያቅርቡ

•

ተማሪዎችን ያሳትፉ

የ ኤ.ፒ.ኤስ የማስተማሪያ ልምምዶች ይህንን ትኩረት የሚደግፉት በአውደ ጥናት
ሞዴሎች ፣ ልዩ ግብረመልስ እና የታለመ ትምህርት በመጠቀም ነው።
ተማሪዎች ግቦችን ያወጣሉ ፣ ወደ ጌትነት ይሰራሉ እና በእድገታቸው ላይ እራሳቸውን
ያንፀባርቃሉ።

ደረጃውን ወደጠበቀ- ሪፖርት ለምን
ይቀየራል?
•

ትርጉም ያለው፦ ስለ አንድ ልጅ ወደ ደረጃ መሻሻል የበለጠ ትክክለኛ እና
የተወሰነ መረጃ ይሰጣል

•

ትክክለኛ ፦ ተማሪው የሚያውቀውን በግልፅ ማንፀባረቅ

•

ወጥንነት፡ - በደረጃ አሰጣጥ ውስጥ ተገዥነትን ያስወግዳል እና የተረጋጋ
ተስፋን ያረጋግጣል።

•

መማርን ይደግፋል ፦ መምህራን ግብረመልስ ይሰጣሉ እና የተማሪዎችን
ፍላጎት ለማሟላት መመሪያን ያስተካክላሉ

አዲሱ የእድገት ሪፖርት ምን ይመስላል?
ለእያንዳንዱ ርዕሰ ጉዳይ ፣ የቨርጂኒያ ደረጃዎች እና በደረጃው ውስጥ የብቃት
ደረጃን ያያሉ። የሥራ እና ማህበራዊ ክህሎቶችም ሪፖርት ይደረጋሉ፣ ከደብዳቤ
ደረጃዎች ይልቅ ፣ የእድገት ሪፖርቱ ልጅዎ መስፈርቱን ለማሟላት ያደረገውን
እድገት የሚያንፀባርቅ የሪፖርት አፈፃፀም ደረጃን ያሳያል። ደረጃዎቹ ከዚህ በታች
ተብራርተዋል።

የ ኤ.ፒ.ኤስ ደረጃዎች-መሰረት ያደረገ የአፈጻጸም
ደረጃዎች ሪፖርት ማድረግ
•

መስፈርቱን ያሟላል ፦ ተማሪው ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን በተከታታይ
ያሳያል።

•

ለመቻል ቅርበት፦ ተማሪው ደረጃውን ለመቻል በሂደት ላይ
ነው።

•

ችሎታን ማዳበር:- ተማሪው የድጋፉን የመጀመሪያ ደረጃ
ግንዛቤ ያሳያል።

•

በቂ ያልሆነ ማስረጃ፦ ለዚህ ክህሎት የተማሪውን የባለሙያ ደረጃ
ለመወሰን መምህሩ ማስረጃ የለውም።

ሥርዓተ ትምህርት

መመሪያ

ግምገማ

