
የኢንግሊዝኛ ተማሪ የመውጫ መስፈርቶች ላይ የተደረገ 
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አንድ ተማሪ በዲሲ ትምህርት ቤት ውስጥ የኢንግሊዝኛ ተማሪን (English learner 
(EL)) እንዴት ሊሆን ይችላል? 

•	 ትምህርት ቤቶች የOSSE የቤት ቋንቋ ዳሰሳን (HLS) ለሁሉም ተማሪዎች 
ያከፋፍላሉ። 

•	 ተማሪዎች በ HLS ምላሾቻቸው መሰረት ለኢንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ሊጣሩ 
ይችላሉ። 

•	 የማጣሪያ ውጤቱ ከዝቅተኛው የብቃት ውጤት በታች ከሆነ፣ እንግዲህ ተማሪው ለ 
EL ይወሰዳል። 

•	 ትምህርት ቤቱ ተማሪው የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ለማግኘት የEL ፕሮግራማቸው 
ውስጥ ለመመደብ ብቁ እንደሆነ ለቤተሰብ ያሳውቃል።

የኢንግሊዝኛ ተማሪዎች ከEL ፕሮግራም እንዴት መውጣት ይችላሉ?

•	 ለኢንግሊዝኛ ተማሪዎች ተደራሽነት (ACCESS for ELLs) ከመዋዕለ-ህጻናት እስከ 
12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ፈተና ነው።

•	 በየዓመቱ፣ በDC EL ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የACCESS ፈተና 
ይወስዳሉ። 

•	 የተማሪ የጠቅላላ የACCESS ውጤት 4.5 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ፣ ተማሪው 
በኢንግሊዝኛ ብቃት እንዳለው ተደርጎ ይወሰዳል።

•	 “መውጫ” (ኤክዚት) “Exit”) ማለት አንድ ተማሪ ብቃት አለው እና ከዚህ በኋላ 
በትምህርት ቤቱ EL ፕሮግራም ውስጥ ምደባ አያስፈልገውም ማለት ነው።

የእኔ ልጅ ከEL ፕሮግራም ከወጣ በኋላ ምን ይደረጋል?

•	 ተማሪዎች የሚከተሉት መሆናቸውን ለማረጋገጥ የወጡትን ተማሪዎች ይከታተላሉ፥ 

o ተማሪው በጣም ቀድሞ እንዳልወጣ፤ እና

o ተማሪው ያለ ኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፎች ትርጉም ባለሁ ሁኔታ ትምህርት ቤት 
ውስጥ መሳተፍ መቻሉን።

ምን ተለወጠ?

•	 የEL የመውጫ መስፈርቶች 
በACCESS ላይ ከ5.0 ወይም 
ከዚያ በላይ ውጤት ወደ 4.5 
ወይም ከዚያ በላይ ውጤት 
ይለወጣል።

•	 ይህ ለውጥ ከ1-12 ክፍል ላሉ 
ተማሪዎች በ 2021-22 ACCESS 
ፈተና ይጀመራል።

ያልተለወጠስ ምንድን ነው?

•	 ለመዋዕለ-ህጻናት ተማሪዎች 
የመውጫ መስፈርት በACCESS 
ፈተና ላይ 5.0 ውጤት ሆኖ 
ይቆያል።

ያስታውሱ፥

•	 ይህ ለውጥ ከ2021-22 በፊት 
የነበሩ የACCESS ውጤቶች ላይ 
ተግባራዊ አይሆንም።

•	 ይህ ለውጥ በ 2022-23 
የትምህርት ዓመት የሚጀምሩ የEL 
ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያመጣል።

•	 የወጣው ተማሪ ተጨማሪ 
የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ 
የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ተማሪው 
የትምህርት ቤቱን የEL ፕሮግራም 
ዳግም-መግባት ይችላል። 

ዋና ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ትክክለኛ አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን ለተማሪዎች ማቅረብ ነው። ይህን የፖሊሲ ለውጥ በተመለከተ ማንኛውም 
ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የልጅዎን የEL ፕሮግራም አስተማሪን ያነጋግሩ። 


