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በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) እንግሊዝኛ ተማሪዎችን (ELs) 
የማስተማር እና የስቴት ፈተና የምደባ እቅድ

እንግሊዝኛ ለሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች (ESOL) አገልግሎቶች ELs እየተሳተፉ ያሉ እና ፈቃደኞች ያልሆኑ
የስርአተ ትምህርት እና የትምህርት ፕሮግራሞች ጽ/ቤት 

ኢሶል/የሁለትዮሽ ቋንቋ ፕሮግራሞች ክፍል
ESOL/Bilingual Programs Unit

 MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS (MCPS)
Rockville፣ Maryland  20850

የ MCPS ቅጽ 320-53
ሴፕቴምበር 2018

መመሪያዎች፡- ይህ ቅጽ በየዓመቱ ወቅታዊ ሁኖ መሞላት እንዳለበት ወይም የትምህርት ዓመት ከመጀመሩ ወይም ከተማሪው/ዋ የምዝገባ ቀን 45 የካላንደር 
ቀናት ቀደም ብሎ ወቅታዊ መሆን አለበት።

የተማሪው/የተማሪዋ ስም፡-  የመጨረሻ (የአያት ስም) _______________________________________________ የመጀመርያ (መጠሪያ ስም)________________የመካከለኛ (የአባት ስም) የመጀመሪያ ፊደል___

SASID # ___________________________________________________________ MCPS ID # ______________________________

ትምህርት ቤት _______________________________________________________________________________________ክፍል____

ተማሪው/ዋ  ዩ.ኤስ ት/ቤት የገባበት/ችበት ቀን  ለመጀመሪያ ጊዜ ____/____/______

ELA/Literacy Exemption/ ELA/ማንበብና መጻፍ ነፃ መሆን፦  o አዎ  o አይደለም የሂሳብ ውጤት አይጨመርም  o አዎ  o አይደለም

የመጨረሻው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ምዘና (ELP) የምዘናው ቀን ____/____/______

የብቃት ደረጃ፦  ንግግር_____ ማዳመጥ_____ ምንባብ_____ መጻፍ_____ ድርሰት_____ 

የምዘና ዝግጅቶች፡- ከታች የተዘረዘሩት የምዘና ዝግጅቶች በየቀኑ በሚሰጥ ትምህርት ላይ የሚያገለግሉትን ዝግጅቶች ያንጸባርቃል።

የመፈተኛ/ቴስት መውሰጃ ቦታዎች/ዝግጅቶች፣ መግቢያ/ተደራሽነት ሁኔታ አመቺነት፣ ወይም አስተዳደራዊ ግንዛቤዎች/ግምት/ትኩረት ለዚህ EL 
ይመከራሉ?  <> አዎ  <> አይደለም (መልስዎ አዎ ከሆነ እባክዎ ከታች ባለው ሳጥን ይዘርዝሩ)

የፈተና አገልግሎት ዝግጅት፦  o ምንም

o 7a፦ የተራዘመ ጊዜ

o 7b፦  ቃል-ለ-ቃል ሁለትዮሽ መዝገበ ቃላት (እንግሊዝኛ/አገር 
በቀል ቋንቋ)

ለሂሳብ፣ ሳይንስ ወይም ማህበራዊ ጥናቶች ምላሾች፦

o 7c፦ ንግግር ወደ ጽሑፍ

o 7d፦ Human Scribe/Human Signer
ጠቅላላ አስተዳደር/General Administration፦

o 7e፦  መመሪያዎቹ/መግለጫዎቹ ከፍ ባለ ድምፅ ይነበባል እናም 
በተማሪው/ዋ የትውልድ ቋንቋ ይደገማል/ይገለጻል (በፈተና 
አስተዳዳሪ)*

o 7f፦  እንደየአስፈላጊነቱ መመሪያዎቹ/መግለጫዎቹ በተማሪው/ዋ 
የትውልድ ቋንቋ ግልጽ ተደርገዋል (በፈተና አስተዳዳሪ)*

ለሂሳብ መመዘኛ ብቻ፡-

o 7g፦ ምዘናውን በአውታረመረብ ላይ በስፓንሽ ቋንቋ ማስተላለፍ *

o 7h፦ በስፓንሽ ቋንቋ በወረቀት ህትመት የተዘጋጀ ፈተና *

o 7i፦ በስፓንሽ ቋንቋ በትላልቅ ፊደላት የተዘጋጀ ፈተና *

o 7j፦  ለመመዘኛ ንግግርን በጽሑፍ ማቅረብ በስፓንሽ ቋንቋ* 

o 7k፦ በሰው ምንባብ የሚቀርብ የስፓንሽ ፈተና/ምዘና*

የመዳረሻ ገፅታዎች፡ o ምንም የለም

o 1a፦ መልስ መጋረድ

o 1d፦ የቀለም ንፅፅር

o 1q፦  መመዘኛውን ተማሪው/ዋ ከፍ ባለ 
ድምፅ ለራሱ/ሷ ያነባል/ታነባለች

o 1r01፦  ለሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና አስተዳደር/
መንግስት ምዘና እንግሊዝኛ ጽሑፍ 
ወደ ንግግር  (ጽሑፍ ብቻ) 

o 1r02፦  ለሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና አስተዳደር/
መንግስት ምዘና የእንግሊዝኛ 
ጽሑፍ ወደ ንግግር  (ጽሑፍ እና 
ግራፊክስ) 

o 1s01፦  ለሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና መንግስት/
አስተዳደር ምዘና Human 
Signer

o 1s02፦  ለሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና መንግስት/
አስተዳደር ምዘና-Human 
Reader

ኣስተዳደራዊ ግንዛቤዎች፦ o ምንም የለም

o 2a፡- የትንሽ ቡድን ፈተና

o 2b፦ የቀኑ ሰአት

o 2c፦ የተለየ ወይም አማራጭ አድራሻ/ቦታ

o 2d፦  የተለየው የመነሻ/የክስተት/የዝግጅት 
ቦታ

o 2e፦  የመርጃ/ተስማሚ እና ልዩ መሳሪያ 
ወይም የቤት እቃ 

o 2f፦ ተደጋጋሚ እረፍቶች

o 2g፦  ራስን የሚያዘናጉ ነገሮችን/ትኩረትን 
መበተን ቀንሷል/ቀንሳለች

o 2h፦  ሌሎችን ማደናገር/የሌሎችን ትኩረት 
መበተን ቀንሷል/ቀንሳለች

o 2i፦ በት/ቤት ውስጥ ቦታ መቀየር

o 2j፦ ከት/ቤት ውጭ ቦታ መቀየር

አስተያየቶች/የቀረቡ ሃሳቦች፡- ከዚህ ቀጥሎ ባሉት የ EL ኮሚቴ አባላት የተሰጡ ሃሳቦች (በተገቢው ቦታ ላይ ምልክት ያድርጉ)፡-

o ESOL አስተማሪ  o የክፍል አስተማሪ o የምንባብ ስፔሻሊስት  o ESOL አገናኝ ሰው

o ሌላ (እባክዎን ያብራሩ) _______________________________________________________________________________

* ለጠቅላላ አስተዳደር የሚያስፈልጉ  ነገሮች  (7e እና 7f) እና/ወይም ሂሳብ ምዘና (7g, 7h, 7i, 7j, ወይም 7k) 

ቦታ/ዝግጅቶች ከመፈለግ አስቀድሞ 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, ወይም 7k, በዚህ ቅጽ ላይ ከ MCPS ESOL/Bilingual ክፍል የክንዋኔ/ስኬት ባለሙያ/
ስፔሻሊስት ጋር መነጋገር ያስፈልጋል።

ፊርማዎች

ESOL መምህር ፊርማ ____________________________________ ስም ይጻፍ  ______________________ ቀን ____/____/______

የርእሰ መምህር/ት ፊርማ __________________________________ ስም ይጻፍ  ______________________ ቀን ____/____/______

የወላጅ/ሞግዚት ፊርማ ____________________________________ ስም ይጻፍ ______________________ ቀን ____/____/______

ወላጆች/ሞግዚቶች እንዲሳተፉ እና ፊርማቸው በፋይል እንዲኖር ጥረት እንዲደረግ MSDE አስተያየት ያቀርባል። ነገር ግን፣ የወላጅ/ሞግዚት ፊርማ ከሌለ ይሄ ቅጽ 
በፖስታ እንዲላክላቸው እና ማብራሪያ ከተጠየቀ እንዲሰጣቸው።

ስርጭት፡- ዋና ው በተማሪው/ዋ ፋይል የሚጠራቀም ቅጅ 1/ ለተማሪ ESOL ፋይል ቅጅ 2/ ለወላጅ/ሞግዚት


