
በቤተሰብ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ACCESS ፈተና ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 
 
 

● ምን፦ ተማሪዎ አስፈላጊ ግምገማ ዐርብ፣ ጃንዋሪ 15 እና ዐርብ፣ ጃንዋሪ 22 ይወስዳል 
● እንዴት፦ 

○ GK ተማሪዎች፦ ተማሪዎን በራስዎ ስሎት ሰዓት ላይ ወደ ት/ቤት ያምጡ (አስተማሪዎን ይጠይቁ)። ከ 30 
ደቂቃ በኋላ ይውሰዷቸው 

○ G1-2 ተማሪዎች፦ ተማሪዎን ወደ ት/ቤት 8:00am ላይ ያምጡ እና 11:30am ላይ ይውሰዱ 
○ G3-5 ተማሪዎች፦ ተማሪዎን ወደ ት/ቤት 12:30pm ላይ ያምጡ እና 3:45pm ላይ ይውሰዱ 
○ በእነዚያ ቀናት በአካል መማር፣ የልጅ እንክብካቤ፣ ወይም Zoom ላይ መማር የለም 

● ለምን፦ ACCESS ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች በዓመት አንድ ጊዜ የሚከሰት በጣም አስፈላጊ ፈተና ነው፦ 
○ ACCESS ተማሪዎን በማንበብ፣ መጻፍ፣ ንግግር፣ እና መስማት ላይ እንዴት መደገፍ እንዳለብን እንድናውቅ 

ይረዳናል 
○ ACCESS ተማሪዎ ELD ክፍል እንደሚገባ ወይም እንደማይገባ፣ እና ተማሪዎ እንደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪ 

የሚያገኛቸውን አገልግሎቶች ለማወቅ ይረዳል 
○ ACCESS የገንዘብ ድጋፋችን እና የት/ቤት ደረጃችን ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል 

  
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

1. ይህን ግምገማ የምወስደው ለምንድነው?  
ተማሪዎ ይህን ግምገማ የሚወስደው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪ ስለሆነ ነው። ይህ ግምገማ ፌዴራላዊ ትዕዛዝ ያለበት ሲሆን 
ተማሪዎ እንዴት እያደገ እንዳለ እና በምን ልንረዳው እንደምንችል እንድናውቅ ይረዳናል። እንዲሁም ተማሪዎ English 

Language Development (ELD፣ የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት) ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ማንበብ/መጻፍ/ንግግር/መስማት 
በሚለማመዱበት ሰዓት ላይ ከተገኘ ወይም ካልተገኘ ተጽዕኖ ያደርጋል።  

ምንም እንኳን ተማሪዎ በት/ቤት ወይም በቤት እንግሊዘኛ መናገር ቢችልም፣ በት/ቤት እንዲሳካለት የሚያስፈልገውን 
ትምህርታዊ እንግሊዘኛ እንድንመዝን ACCESS ይረዳናል። የተማሪዎን ተሳትፎ በተመለከተ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ 

እባክዎ አስተማሪዎን ይጠይቁ! 
  

2. ምን ማምጣት አለብኝ? ተማሪዬን እንዴት ማዘጋጀት አለብኝ?  
እባክዎ ሙሉ ለሙሉ ቻርጅ የተደረገ Chromebook፣ ቻርጀርዎን፣ ማስክ፣ እና ምቹ ልብሶችን ያምጡ። (ዩኒፎርምዎን 
መልበስ አያስፈልጎትም) እኛ ምግቦችን ስለማናቀርብ፣ ለፈተና ክፍለ ጊዜዎ ከመምጣትዎ በፊት እባክዎ ምሳ ወይም ቁርስ 

ይመገቡ። ቶሎ ከጨረሱ ማንበብ እንዲችሉ መጽሐፍ አምጥተው ከወንበርዎ ስር ማስቀመጥ ይችላሉ። 
ልጅዎ ለ ACCESS ማጥናት አያስፈልገውም። ልጅዎ በደንብ እንቅልፍ መተኛቱን በማረጋገጥ ለፈተና ቀናት ይዘጋጁ። 

  
3. የሁሉም ደህንነት እንዴት ይጠበቃል? 

ወደ ቅጥሩ የሚገቡ ሁሉም ተማሪዎችና ሰራተኞች የ RMP (የስጋት አስተዳደር እቅድ) የደህንነት ቅደም ተከተሎችን 
እንዲከተሉ ይጠየቃሉ። በፈተና ቀን እነዚህ የሚያጠቃልሉት፦ 

 
 

● 1. ማስኮች፦ ደህንነታችን ለመጠበቅ በጣም ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች ውስጥ ማስኮች አንደኞቹ ናቸው። የህክምና 
ችግር እስከሌለበት ድረስ የ RMP (የስጋት አስተዳደር እቅድ) ቅጥር ውስጥ የሚገባ ሰው በሙሉ ማስክ እንዲለብስ 
ይገደዳል። 

 
 

● 2. አነስተኛ የሚፈተኑ ምድቦች፦ በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥ የሚቆዩ አነስተኛ የተማሪ ምድቦች ይኖሩናል። ይህ 
የተደረገው በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን የመስተጋብር መጠን ለመቀነስ ነው። ተማሪዎ ከ 15 ተማሪዎች 
በታች ባሉበት ትንሽ ምድብ ውስጥ ይፈተናል። 

 
 

● 3. የተቀየሩ የት/ቤት ልማዶች፦ ሲገባ፣ የመታጠቢያ ቤት አጠቃቀም፣ እና እቃዎችን መጋራትን ጨምሮ በቅጥሩ ውስጥ 
ያሉ ልማዶች የተለዩ ይሆናሉ። ሁሉም ተማሪዎችና ሰራተኖች ማህበራዊ መራራቅን የሚጠብቁ ሲሆን ማናቸውንም 



እቃዎች አይጋሩም። 
 
 

● 4. የምልክት ምርመራ፦ ወደ RMP (የስጋት አስተዳደር እቅድ) ቅጥር የሚገቡ ተማሪዎች በሙሉ የ COVID ምልክቶች 
ምርመራ ይደረግላቸዋል። ከ 100.4 በላይ የሰውነት ሙቀት መጠን ያላቸው ግለሰቦች ወደ RMP (የስጋት አስተዳደር 
እቅድ) እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም። 

 
 

● 5. ትብቅ የጎብኙ ፖሊሲዎች፦ ፊት ለፊት ካለው ቢሮ በኋላ አዋቂዎች እንዲገቡ አይፈቀድም፣ እና 1-2 ጎብኚዎች ብቻ 
ፊት ለፊት ባለው ቢሮ መኖራቸውን ለማረጋገጥ የደህንነት እርምጃዎች ይከናወናሉ። 

 
 

● 6. የኳራንቲን ቅደም ተከተሎች፦ አንድ ተማሪ ወይም ዓባል ሰራተኛ የህመም ስሜት ካለው፣ በተቻለው ፍጥነት ወደ 
ቤታቸው እንዲመለሱ እገዛ ይደረግላቸዋል። 

  
ተማሪዎ ማናቸውም የ COVID-19 ምልክቶች ካሳየ ወይም አዎንታዊ የ COVID-19 ምርመራ ከነበረበትበት ሰው ጋር ተጋላጭ 

ከነበረ፣ እባክዎ አያምጡት። እነዚህ ምልክቶች የሚያካትቱት፦  
  

ትኩሳት (100.4 ዲግሪ ፋራናይት) ወይም ማናቸውም የሚከተሉት ምልክቶች፦ ብርድ ብርድ ማለት፣ ሳል፣ የትንፋሽ 
እጥረት/ለመተንፈስ መቸገር፣ ድካም፣ የጡንቻ/የሰውነት ሕመም፣ ራስ ምታት፣ አዲስ የማሽተት ወይም የመቅመስ 

ችሎታ ማጣት፣ የቆሰለ ጉሮሮ፣ መታፈን ወይም ንፍጥ፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ፣ ተቅማጥ። 
  

ተማሪዎ መሳተፍ ካልቻለ ወደ ት/ቤቱ ይደውሉ። 
  

4. ተማሪዬ ይህን ግምገማ እንዲወስድ አልፈልግም። አማራጮቼ ምንድናቸው? 
በዚህ ፌዴራላዊ ትዕዛዝ ባለበት ፈተና በኩል ስለ ተማሪዎ መማር አስፈላጊ መረጃ የምንሰበስብ ሲሆን የሁሉንም ተሳትፎ 
እናበረታታለን። ይህ ከተባለ፣ ተማሪዎን ከዚህ ፈተና የማስወጣት ምርጫ አለዎት። መውጣት መፈለግዎን እርግጠኛ ከሆኑ፣ 

እባክዎ አስተማሪዎን ያሳውቁ ወይም ምላሽዎን ለመከታተል ወደ ት/ቤቱ ይደውሉ። 
  

5. ተማሪዬ ይህን ግምገማ እንዲወስድ እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን በትራንስፖርቴሽን ምክንያት በዚያ ጊዜ መገኘት አይችልም። 
ተማሪዬ በተለየ ሰዓት መምጣት ይችላል? 

የሜክአፕ (ማካካሻ) ፈተናዎች ከጃንዋሪ 25 ሳምንት ጀምሮ ይኖራሉ። ተማሪዎ የሜክአፕ ሰዓት የሚያስፈልገው ከሆነ 
አስተማሪዎን ያሳውቁና እንዲመዘገቡ የሚረዳዎት ሰው ይኖራል። 

  




