
ኤፕሪል 2021
ውድ የ BHMS ወላጅ / አሳዳጊ-

በሚኒሶታ ግዛት በሚጠይቀው መሠረት ከ K-12 ክፍል ተማሪዎች የ MCA ንባብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   ፣ 8 ኛ) ፣ ሂሳብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   እና 8 ኛ) እና የሳይንስ (8 ኛ
ክፍል) ፈተናዎችን ያጠናቅቃሉ ፡፡ እነዚህን ፈተናዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ በጥቁር ሀውክ መካከለኛ ትምህርት ቤት ፣ በዲስትሪክት 196 እና
በኤምኤን የትምህርት መምሪያ ድር ጣቢያዎች ላይ ይገኛል ፡

የዲስትሪክቱ 196 የመማሪያ ሞዴል ምንም ይሁን ምን ፣ የ 6 ፣ 7 እና 8 ክፍሎች የ BHMS ዲጂታል አካዳሚ (DA) ተማሪዎች በሚቀጥሉት ረቡዕ
በተጠቀሰው መሠረት ፈተናዎችን ይወስዳሉ ፡

ኤፕሪል 28 - ንባብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   ፣ 8 ኛ ክፍል); ግንቦት 5 - ሂሳብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   ፣ 8 ኛ ክፍል); ግንቦት 12 - ሳይንስ (8 ኛ ክፍል ብቻ)

እነዚህ ወቅታዊ ፈተናዎች አይደሉም ፣ ስለሆነም አንዳንድ ተማሪዎች ከሌሎቹ ዘግይተው ሊጨርሱ ይችላሉ። እባክዎን ልጅዎ በተመደበው ቀን
እያንዳንዱን ፈተና ሲጨርስ እቅድ ያውጡ ፡፡

የሚኒሶታ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት (ኤምዲኤ) ተማሪዎች በተመደቡበት ህንፃ ውስጥ ፈተናዎችን እንዲወስዱ ይጠይቃል ፡፡ የርቀት አማራጮች
አይገኙም ፡፡ የተማሪዎ ፈተና በግቢው ውስጥ እንዲኖርዎት የማይመቹዎት ከሆነ ተማሪዎ ፈተናውን እንዳይወስድ የማድረግ አማራጭ አለዎት ፡፡
ከፈተናዎቹ የመምረጥ ምርጫ ለተማሪዎቹ ምንም ውጤት አይኖረውም ፡፡ ሁሉም ቤተሰቦች ለፈተና እና ለመጓጓዣ እቅድ ዓላማዎች ይህን ጥናት
ለእያንዳንዱ ተማሪ እንዲያጠናቅቁ እንጠይቃለን ።

ከላይ በተጠቀሱት ቀናት በአካል ተገኝተው የሚማሩ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ፈተናዎችን ይወስዳሉ ፡፡ የደህንነት መመሪያዎች ይከተላሉ። የጊዜ
ሰሌዳው እቅድ

8 30 * ተማሪዎች ወደ ካፌ ቤቱ ሪፖርት ያደርጋሉ (ቁርስ አለ) እና ወደ ፈተና ክፍል ይመራሉ
8 45-12: 00 የሙከራ ጊዜ ( ዕረፍቶች ይቀርባሉ)
12: 00-2: 25 * ከትምህርት ቤት ወይም ከአካዳሚክ ድጋፍ ጊዜ ማሰናበት።

* ለአውራጃ ትራንስፖርት ብቁ ለሆኑ እና የተለመዱ መስመሮችን እና የመውሰጃ እና የማውረድ ጊዜዎችን ለሚጠቀሙ ተማሪዎች የአውቶብስ
ትራንስፖርት ይሰጣል ፡፡ አውቶቢሶች ተማሪዎችን ከ BHMS የሚያጓጉዙት በ 2 25 ብቻ ነው ፡፡ ተማሪዎች ከፈተናው ክፍለ ጊዜ በኋላ ግልቢያ
ያልነበራቸው ወይም መጓዝ የማይችሉ ተማሪዎች እስከ 2 25 ድረስ በትምህርት ቤት ይቆያሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡ እንዲሁም ተማሪዎ በዝቅተኛ ደረጃ
በሮች ፈተናውን ከጨረሰ በኋላ በማንኛውም ሰዓት እስከ 8 45 ድረስ ሊያሰናብቱት እና መውሰድ ይችላሉ። ፈተናው ሲጨርስ ልጅዎ ከትምህርት ቤት
ሊደውልልዎ ይችላል ፡፡ ምርመራዎቹ ከ2-3 ሰዓታት ይፈጃሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡

ልጅዎ የሚከተሉትን እንዲያደርግ በመርዳት ለፈተና እንዲዘጋጅ እንዲረዱ ይበረታታሉ ፡፡
● እንቅልፍ ጥሩ ምሽት ያለው እና በቤት ወይም በትምህርት ቤት ቁርስ መብላት

● እርግጠኛ ቤቱ የተሰጠ ፈውስም iPad ሙሉ እንዲከፍሉ እና ትምህርት ቤት ቀርቦልዎታል

● በገመድ ማዳመጫዎች ወይም የጆሮ በማምጣት (ገመድ አልባ / የብሉቱዝ / የጆሮ አይፈቀዱም ማዳመጫዎች)

● አንድ የውሃ ጠርሙስ በማምጣት

● ሙከራ በተመለከተ አዎንታዊ አስተሳሰብ ያለው

Of የፈተናውን ሁሉንም ጥያቄዎች ለማጠናቀቅ ግብ ፣ ከቀደመው ጊዜ ለማሻሻል መሞከር ፣ ወዘተ.

● አንድ ፈተና እየወሰዱ ሳሉ ያላቸውን መምህራን ያላቸውን ሞባይል ስልኮች ለማከማቸት ይኖራቸዋል ወይም ስልክ ቤት መቆየት እንዳለበት
እንዲያስታውሱ

እባክዎን ማንኛውንም ጥያቄ ከዚህ በታች ባለው ኢሜላችን ወይም ከላይ ባለው የቢሮ ስልክ ቁጥር ያነጋግሩን ፡፡ ከልጅዎ ትምህርት ጋር ስላደረጉት
አጋርነት እናመሰግናለን ፡፡

ከሰላምታ ጋር ፣

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://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://district196.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFRw1FHFdbaBZSC


ጄፍ ስሚዝ ሮጀር ህጉንግ
የሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ የሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ
Jeff.smith@district196.org roger.huling@district196.org

ዲጂታል አካዳሚ የኤምሲኤ ጥናት አገናኝ
https://district196.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFRw1FHFdbaBZSC
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