
 

  

 
 
 
 
ትርጉም Google ጉግል ትርጉምን በመጠቀም የተከናወነ ስለሆነ እባክዎን ማንኛውንም ስህተቶች ይቅር ይበሉ ፡፡ 
 
የካቲት 2021 ዓ.ም.  
  
ውድ ወላጅ / አሳዳጊ 
  
ከ K-12 ክፍል ያሉ የእንግሊዝኛ ተማሪ (EL) ተማሪዎች “ ACCESS” ፈተና ተብሎ የተሰጠ ግምገማ ማጠናቀቅ ይጠበቅባቸዋል ። ACCESS ማለት 
“በእንግሊዝኛ ቋንቋ-ለመማር በእንግሊዝኛ-በመንግስት ውስጥ ግንዛቤን እና መግባባትን መገምገም” ማለት ነው ፡፡ ፈተናውን በተመለከተ ተጨማሪ 
መረጃ በጥቁር ጭልፊት መካከለኛ ትምህርት ቤት እና በዲስትሪክት 196 ድርጣቢያዎች እና በአውራጃው ዲስትሪክት 196 ላይ ይገኛል ፡   
  
እባክዎ በተቻለ ፍጥነት በሚከተለው አገናኝ ላይ ACCESS ጥናት ማጠናቀቅ ገና እንዲሁ አላደረጉም ከሆነ, : https://tinyurl.com/y6xdsn4q .  
  
የጥቁር ሀውክ የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኤል ተማሪዎች የ ACCESS ፈተና በቢኤችኤምኤስ (በቤት ውስጥ ሳይሆን) በሚቀጥሉት የጊዜ ሰሌዳዎች 
መርሃግብሮች ላይ ይወሰዳሉ ፡፡ 

የካቲት 24 (8 30 am - 2:30 pm)  
• ጎራዎች 1 (ማዳመጥ) እና 2 (ንባብ)  

ማርች 3 (8:30 am - 2:30 pm) 
• ጎራዎች 1 እና 2 ላጠናቀቁ ተማሪዎች ጎራዎች 3 (መጻፍ) እና 4 (መናገር) 
• የጎራዎች 1 እና 2 የማካካሻ ቀን 

ማርች 10 (8:30 - 2:30 pm) 
• የማካካሻ ቀን 

  
በአጠቃላይ ፣ እያንዳንዱ ቀን የሚከተሉትን ያካትታል- 
8:30 ወደ ቢኤችኤምኤስ / ቁርስ ይገኛል / ለተመደቡ ክፍሎች ሪፖርት ያድርጉ              
8 45 ቡድን ሀ የሙከራ ጊዜ / ቡድን ለ አካዳሚክ የድጋፍ ጊዜ                            
11:00 “የአንጎል እረፍት” (የአካል እና የእረፍት እንቅስቃሴዎች)                
11:30 ምሳ              
12:00 ቡድን ሀ: - የትምህርት ድጋፍ ጊዜ / ቡድን ለ የሙከራ ጊዜ              
2 15 ከ BHMS ተሰናብቷል                            
2 30 አውቶቡሶች ይነሳሉ                            

  
የጎደሉ ወይም የወቅቱን ሥራዎች ለማጠናቀቅ እያንዳንዱ ቀን ከአካዳሚክ ድጋፍ ጊዜ ጋር በግምት ለሁለት ሰዓታት ያህል ሙከራን ያካትታል ። ተማሪዎ 
አይፓድ እና ሌሎች የትምህርት ቤት ቁሳቁሶችን በትምህርታዊ ድጋፍ ሰአት በሚሰጣቸው ስራዎች ላይ እንዲሰሩ ይዘው መምጣት አለባቸው።  
  
የአውቶብስ ትራንስፖርት ቀርቧል ፡፡ የአውቶብስ ቁጥር ፣ የአውቶቡስ ማቆሚያዎች እና የመውሰጃ / የማውረድ ጊዜዎች በዚህ መኸር መጀመሪያ ላይ 
በተደባለቀ የጊዜ ሰሌዳ ወቅት እንደነበረው አንድ ተማሪ ተመሳሳይ ይሆናል። የ የትራንስፖርት መምሪያ አውቶቡስ የተመደቡት ተማሪዎች አውቶቡስ 
መረጃ መላክን ይሆናል እና ተብሎ ይችላል ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 651-423-7685 ላይ. ልጅዎ ለሙከራው ክፍል ብቻ በቢ.ኤች.ኤም.ኤስ. እንዲገኝ 
ከመረጡ በማንኛውም ጊዜ ወደ ቢኤችኤምኤስ ወይም በሙከራ ቀን ሊያጓዙት ይችላሉ ፡፡     
  
እባክዎን ማንኛውንም ጥያቄ ከዚህ በታች ባለው ኢሜላችን ወይም ከላይ ባለው የቢሮ ስልክ ቁጥር ያነጋግሩን ፡፡ ከልጅዎ ትምህርት ጋር ስላደረጉት 
አጋርነት እናመሰግናለን ፡፡ 
  
ከሰላምታ ጋር ፣ 
ጄፍ ስሚዝ    ሮጀር ህጉንግ                                                        
የ ACCESS ሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ  ACCESS ሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ                            
jeff.smith@district196.org  roger.huling@district196.org  
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://bhms.district196.org/academics/assessments
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://www.district196.org/academics/assessments
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://tinyurl.com/y6xdsn4q

