Tigrigna
ንዝኽበርኩም ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ቤተሰብ፣
ኣብዚ ዓመት፣ካብ 3ይ-10ይ ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ሒሳብ ዓይነት ትምህርቲ ሓድሽ ግዚያዊ መለክዒ(ቤንችማርክ) ምዘናታት
ክወስዱ እዮም::መለክዒ ምዘናታት(ቤንችማርክ) ናይ ተምሃሮ ግንዛበ ምስቲ ዝምሃርዎ ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ስዳንዳርድ
ብምንፅፃር ንምልካዕ ይጠቅም። እዚኦም ዝለዓለ ክእለይ ወይ ዕብየት ይልክዑ ማለት ኣይኮነን።
ቤንችማርክ(መለክዒታት)መምህራንን ተምሃሮን ምስቲ ናይ ክፍሊ ደረጃ ስታንዳርድ ኣንፃር ክርአዩ ከለዉ ኣበይ ከምዘለዉ
ንኽርድኡ ስለዝሕግዞም ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም። እዞም ምዘናታት በቲ ዲስትሪክት ካብ ዝስርሑ ናይ ድጋፍ ኣወሃህባ
ስርዓት፣ናይ ህፃናት ኩሉመናዊ መዋቅር ተግባራዊ ኣብ ምግባርን ንሕድሕድ ተምሃራይ ፍትሓዊ ውፅኢት ኣብ ምክትታልን ናይቲ
ዲስትሪክት ናይቲ ስራሕ ኣካል እዮም።
ኣብዝሓለፈ ዓመት፣ኣብ 20 ኣብያተ ትምህርቲ ፈተነ ግዝያዊ ምዘናታት ንምክያድ ምስ ደንበኛታትና ሽርክና ፈጢርና ኢና። ነቲ
ኸይዲ ክትትል ንጥቀመሎም ምዘናታት ንናይ ውላድና ትምርቲ፣ደርጃን ብዝሓትን ዘንፀባርቑ ምዃኖም ክነረጋግፅ ንደሊ::
መምህራንን ተምሃሮን እዞም ምዘናታት ንናይ መምህራን ናይ ትምህርቲ ኣወሃህባ ውሳኔታት ብኸመይ ከምዝሕግዙን፣ከምኡ
እውን ናይ ኩሎም ተምሃሮ ድልየታት ንምምላእ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ከምዘድልዩን ንምርዳእ ዓብዪ ግንዛበ ሂበምሉ
እዮም።
ካፍቲ ናይ ሙከራ ቦታ ዝተውሃበ ግብረ መልሲ ጠቓሚ ነይሩ፣እና ናይ 2018-2019 ትምህርቲ ዓመት ብደረጃ ዲስትሪክት ትልሚ
እንትነዳሉ ብዝለዓለ ጥንቃቐ እዩ።
ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ግዝያዊ ምዘናታት:
1.

በቲ ዲስትሪክት ዝፀደቐ ናይ ሒሳብን እንግሊዝኛን(ELA) ዓይነት ትምህርቲ ትሕዝቶን ቅደም ሰዓብን ጎኒ ጎኒ ይኽይድ

2.

ምስ እንግሊዝኛን (ELA) ሒሳብን ሓባራዊ መሰረታዊ ናይ ክልል ሮቕሓታት ጎኒ ንጎኒ ዝኸይድ

3.

ምስ ባህሊ ዝኸይድን ንኹሎም ተምሃሮትና ዝውክልን

4.

ምስተምሃሮና ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ዝተፈተነን ብናይ መምህራንና ግብኣት ዝተመስረተን

ናይ 2018-2019 ናይ ሒሳብ ግዝያዊ ምዘናታት ትልሚ:
ምስዞም ዝስዕቡ ናይ ኣጠቓቕማ ሮቕሓታት፣ናይ ሒሳብ ግዝያዊ ምዘናታት ካብ 3-10 ክፍልታት ንዘለዉ ኣብ ሕድሕድ ቤት
ትምህርቲ ይቐርብ።:
•
•
•
•

Title I/LAP & Levy Schools: ካብ 3ይ-5ይ ክፍሊታት እንተነኣሰ ሓደ ክፍሊ ደርጃ
K - 8: ካብ መባእታ ደረጃ (6 ይ -8 ይ) ወይ ቀዳማይ ደረጃ(3 ይ -5 ይ) ክፍሊ ደረጃ ምምራፅ
ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ: 9ይን 10ይን ክፍልታት
ኩሎም ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ: ካብ 3-8 ንዘለዉ ኩሎም ተምሃሮ

ናይ ተምሃራይኩም ናይ ግዚያዊ ምዘናታት ውፅኢት ክትቅበሉ እንተደሊኹም ፣ኣብ ግዜ ኣኼባታት ናይ ውፅኢት ሪፖርት
ይጠይቑ።

ናይ 2018-2019 ናይ እንግሊዝኛ (ELA) ግዝያዊ ምዘናታት ትልሚ:
እዚ ዓመት ካልኣይ ናይ ግዚያዊ ምዘና ናይ ፈተነ ግዜ ክከውን እዩ፣ እና ተምሃሮ ኣብ ናይ 2018-19 ትምህርቲ ዓመት ናይ
እንግሊዝኛ(ELA) ግዚያዊ ፈተና ንኽወስዱ ኣይግደዱን። ቤት ትምህርትኹም ኣብ ናይ እንግሊዝ(ELA) ናይ ሙከራ ምዘና
ምስታፉን ዘይምስታፉን ክትፈልጡ እንተደሊኹም፣ በይዘኦም ንመምህርኩም ወይ ንርእሰ መምህር የዘራርቡ።

