
ተማሪዋች  በአዲስ  የዓለም  ቋንቋ  ክሬዲት  እድሎች  
ተደሰቱ  

 
 

የኤርትራ ተወላጅ ዮሃና  መአዛ ወደ ቲ ሲ ት/ቤት  የመጠማቸው በሕንድ እና በዱባይ በኩል ነው። እናም እግረ መንገዶን ጥቂት 
ቋንቋዋችን ለመማር ችላለች።   በእንግሊዘኛ በቂ ችሎታ ከመያዞም በላይ ትግሪኛ - የአፍ መፍቻ ቋንቋ - ህንድኛ እና  ኡርዱ 
በተጨማሪ ትችላለች። እናም የዓለም ቋንቋ የመመረቂያ መስፈርቶች ለማሞላት ፈርሳየኛ እየተማረች ትገኛለች። 



                                                                                        
አዲሱ ክሬዲት በፈተና አማራጭ ማለት ለ ቲሲ ዊሊያም የሶፎሞር ተማሪዋ አራት ቋንቋዋች ለምትናጋር እና 

ፈረንሳይኛ በማጥናት ላይ ላለች ብዙ እድሎች ሌሎች ትምህርቶችን ለመምረጥ ትችላች ። 

በዚህ ፎል ወቅት ዮሃን በቲ ሲ ዊሊያም   የቋንቋ ችሎታውን ለመመረቂያ ክሬዲት ለማሞላት የአዲሱን ክሬዲት በፈተና አማራጭ 
በዚህ ፎል በስራ የዋለውን እድል ለመጠቀም ከመጀመሪያዋቹ ተማሪዋች መካከል ትሆናለች። 

“ የቋንቋ ትምህርት መማር የለብኝም፣ ብዙ ጊዜ ይተርፈኛል ሌሎች የትምህርት መስኮችን  እና ከከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በኋላ 
ላለው ህይወቴ  እና በኮሌጅ ምን መማር አንደምፈልግ ለመወሰን እድል አገኛለሁ።  እኔ እዚህ ስመጣ ብዙ ክፍሎች ነበሩኝ ክሬዲት 
ያላገኘሁባቸው የትምህርት ዓይነቶች። ቀደም ሲል ለማውቀው ነገር ክሬዲት ማግኝት ስችል በጠም ያስደስተኛል ። እናም በምትኩ 
እራሴን ለማገዝ ሌላ ክፍል መውሰድ እችላለሁ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በኋላ ወይም ወደ ኮሌጅ ስገባ።” ትላለች ዮሃና  ። 

ዮሃና  የህግ ባለሞያ መሆን ነው የምትፈልገው ነገር ግን ስለሳይኮሎጂ ስነአእምሮ ማወቅ ትፈልጋለች። በመጨረሻም ራሶን ለመቻል 
የሚያስችላትን የገንዘብ ድጋፍ የሚያስገኝላት የሙያ መስክ ለመምረጥ አቅዳለች እንዲሁም ለሌሎች ጤነኛ የምግብ ምርጫዋችን 
ለማግኘት የሚያስችል ሪስዋርስ ለማግኘት የሚረዳ ። 

                                                                                          
ይህ የ ቲ ሲ ዊሊያም ሲኒየር እንደሚያስበው ፈተና በመውሰድ ክሬዲት የሚያገኙ ተማሪዋች ይህንኑ ቢያደርጉ 

ባለቸው ክፍት ጊዜ ወይም ከፍ ያለ ደረጃ ያለ የቋንቋ ትምህርት በመውሰድ መጠቀም ይችላሉ። 

ምንም እንኮ በትውልድ አገሩ ሆንዱራስ ከፍ ያለ ክፍል ተማሪ የነበረ ቢሆንም ሲኒየር ኤዲር ሊመስ  በነበረበት የእንግሊዘኛ ቋንቋ 
ውስንነት ምክንያት በቲ ሲ ዊሊያም በዘጠነኛ ክፍል ነበር የተመዘገበው። ፈተና በመውሰድ ክሬዲት ማግኘት አማራጭ ሲጀመር የአፍ 
መፍቻ ቋንቋ የሆነው ስፖኒሽ ትልቅ ጠቀሜታ ነበረው። 

ከሌላ አገር መጥተው በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚጀመሩ ብዙ ጊዜ ከነበሩበት ክፍል ዝቅ በለው ክፍል እንዲጀምሩ  



ይደረጋል  ወይም  በአገራችን የወሰድነውን ትምህርት ክፍል እንዲደግሙ ይደረጋል።  አንዳንድ ጊዜ በክፍል ውስጥ ብዙ ላይሳካልን 
ይችላል ምክንያቱም ትምህርቱን ስለምንደግም ፣ ስለሚሰለች እና ተገቢውን ስለማንጥር። የቋንቋ ክሬዲት ካገኘህ ፈተና በመውሰድ 
ክሬዲት ማግኘት አማራጭ በመጠቀም እነዙህ ክፍሎችን ስለማንወስድ በምትኩ ከፍ ያለ ክፍል ስለምትወስድ እንደ AP ስፖኒሽ 
ወይም ሌላ ክፍል” ይላል ኤድር ። 

ኤዲር በመጀመሪያ መማር ያሰበው ሕክምና ትምህርት ነበር ነገር ግን ያለው ችሎታ በሌላ የትምህርት መስክ የበለጠ ውጤታማ 
እንደሚሆን ተረድቶል ከ10ኛ ክፍል የጤና እና የሕክምና ሣይንስ ኮርስ ከወሰደ በኋላ። ኤዲር በJROTC -army ውስጥ ጠልቆ 
ገብቶል  እርሱ እና ጎደኖቹ እንደሚገልፁት - የቲሲ ዊሊያም ልምድ ዋጋ የሚሰጠው መሆኑን እና ከምረቃ በሆላም በወታደራዊ ሙያ 
መስክ ለመሰማራት በመመልክት ላይ ነው። 

አዲሱ  ዓለም  ቋንቋ  ክሬዲት  በፈተና  አማራጭ  

ኤ ሲ ፒ ኤስ አሁን በርካታ እድሎች ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ውጭ ችሎታ ላላቸው ተማሪዋች ይሰጣል።  ተማሪዋች ከስድስተኛ እስከ 
12ኛ ክፍል ከእንግሊዘኛ ሌላ ቋንቋ የመረዳት ችሎታ እና የመግባባት የመናገር ችሎታ ያላቸው ተማሪዋች አሁን እስከ ሦስት 
የሚደርስ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ክሬዲት ለዓለም ቋንቋ የማግኘት እድል አላቸው በአዱሱ የትምህርት ቦርድ ፖሊስ እና ደንብ 
በስፕሪንግ በፀደቀው መሰረት። ተማሪዋቻችን ከ118 የተለያዩ አገሮች የመጡ ሲሆን የሚናገሩትም 120 የተለያዩ ቋንቋዋችን ነው። 
ይህ ለትምህርት ቤታችና ለማህበረሰቡም እውነተኛ ስጦታ ሲሆን ይህም ለተማሪዋቻችን የዓለም ህብረተሰብ አባል በመሆን በዚሁ 
በራሳቸው የትምህርት አስተዳደር ክልል ውስጥ ጠቃሚ ልምድ ያገኛሉ። 

እና አሁን  ከእንግሊዘኛ ውጪ በሌላ ቋንቋ ችሎታ ያላቸው ተማሪዋች የዓለም ቋንቋ ተፈላጊ ክሬዲት ለማማላት  
የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ማግኘት ይቻላሉ።   (ተልከት ይህን Program of Studies (PDF)) እና 
ወደ Virginia Diploma Seal of Biliteracy. 

ይህ  ለተማሪዋች  ምን  ማለት  ነው  

• ከክፍል 6 -12ኛ ያሉ ተማሪዋች ክሬዴት ፈተና በመውሰድ የማግኘት እድል አላቸው ፈተና በሚወስዱት ቋንቋ  ማንበብ፣ 
መናገር እና መስማት ከቻሉ። Assessments are available in over 100 languages, የአሜሪካ የምልክት 
ቋንቋ ጨምሮ። 

• ተማሪዋች ሁሉን ስራ ራስን ችሎ ስራ ማከናውን ከቻለ በጀማሪ ከፍተኛ ደረጃ ወይም ከዚያ ከፍ ባለ ደረጃ በትምህርት 
አስተዳደር ክልል ደረጃ በፀደቀ የብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ የምዘና ፈተና እስከ ሦስት የሚሆን ክሬዲት ሊያገኙ ይችላሉ። 

• ያገኙት ክሬዲት በቨርጂኒያ የትምህርት ዲፖርትሜንት የሚጠየቀውን የዓለም ቋንቋ መስፈርት የከፍተኛ ዲፕሎማ 
ለማሞላት ይጠቅማል እንዲሁም ለተማሪዋች ከፍተኛ እውቅና ያለውን የቨርጂኒያ ዲፕሎማ የጥምር ቋንቋ ማህተም 
ለማግኘት ማሞላት ይቻላል። 

የመጀመሪያ  ምዘና  ለተማሪዋች  ነፃ  ነው  

• የመጀመሪያ ምዘና ለኤ ሲ ፒ ኤስ ተማሪዋች ነፃ ነው ወጪውን ኤ ሲ ፒ ኤስ ይሸፍናል። ተማሪዋች  እንደፈለጉ እንደገና 
መውሰድ ይቻላሉ ነገር ግን ኤ ሲ ፒ ኤስ የሚከፍለው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ ነው። 

በዚህ  ኖቬምበር  ፈተናው  ይሰጣል  

ኤ ሲ ፒ ኤስ በዓመት አንድ ጊዜ በፎል ወቅት ክሬዲት በፈተና ይሰጣል። የስፕሪንግ ፈተና ለሲነር ለመመረቅ የዓለም ቋንቋ ክሬዲት 
የሚያስፈልጋቸው ይሰጣል። የዓለም  ቋንቋ  ክሬዲት  በፈተና  ምዘና  የሚካሄደው  በኖቬምበር  6 ፣  2018 በቲ  ሲ   ዊሊያም  
ት /ቤት  ለብዙ  ተማሪዋች  ይሰጣል።  Get details and learn about exceptions on the ACPS website. 

ለፈተናው  ዛሬ  ተመዝገብ  

ፍላጎት ያላቸው ተማሪዋች ለፈተናው እስከ ኦክቶበር 12 ፣ 2018 ድረስ መመዝገብ register online  ይችላሉ 
። የምዘና ውጤት ለቤተሰቦች በፖስታ ይላካል እንደደረሰ ነገር ግን ከጃንዋሪ 2019 በፊት ይሆናል። 



የት  ነው  ተጨማሪ  መረጃ  የማገኘው? 

ዝርዝር የሚከተለውን አንብብ፤  frequently asked questions  እና መረጃ ለማግኘት self-assessment grid 
(PDF)  እና  overview of all available proficiency levels (PDF) ። 

የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ እና የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ IKFD፤  Alternative Paths to Attaining Standard 
Units of Credit; Credit-by-Exam for World Languages (PDF) and የትምህር ቤት ቦርድ ደንብ IKFD-
R: Credit-by-Exam for World Languages Regulations (PDF). 

ጥያቄዋች? 
እባክህን የዓለም ቋንቋ ትምህርት ባለሞያ Tanja Mayer-Harding በኢሜል  tanja.mayer-
harding@acps.k12.va.us. ተገናኝ። 

 


