
Notisi ya Siku 30 ya Jimbo lote la Oregon za Tathmini 
katika Sanaa ya Lugha ya Kiingereza na Hisabati 

 
KUKUZA USAWA NA UBORA KWA KILA MWANAFUNZI 
Oregon imejitolea kuandaa kila mwanafunzi apate ufahamu wa elimu na ujuzi muhimu kwa mafanikio zaidi ya shule ya 
upili. Tathmini za jimbo lote la Oregon kwa Sanaa ya Lugha ya Kiingereza, [English Language Arts (ELA)] na Hisabati ziko 
sambamba na Viwango vya Jimbo la Oregon na huwapa wanafunzi wa darasa la 3-8 na 11, pamoja na familia zao, kipimo 
kimoja cha mafanikio na ukuaji wa kitaaluma. 

TATHMINI ZA JIMBO LOTE LA OREGON… 
o …zinaundwa na waelimishaji Oregon na kwote kwenye majimbo mengine 
o …muhimize mtoto wako afikirie kwa kina zaidi na atumie maarifa yake katika miktadha mbalimbali 
o …nenda zaidi ya michaguo mingi na mwambie mtoto wako aeleze majibu 
o …kuwa taswira ya maendeleo ya mtoto wako hiyo inaweza kuzingatiwa pamoja na sehemu nyengine za 

maelezo kuamua mafanikio ya elimu ya mtoto wako 
o …kusaidia shule na wilaya kutathmini mifumo yao ya ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na kutambua vikundi vya 

wanafunzi ambao mafanikio yao huenda hayatimizwi kikamilifu  
o …kusaidia jumuiya kufahamu jinsi shule zao za umma zinavyofanya vyema 

Je, itachukua muda gani mtoto wangu kukamilisha tathmini za jimbo lote la Oregon?  
 Wanafunzi wengi humaliza tathmini yao ya ELA katika masaa 1.5 hadi 3 na tathmini yao ya Hisabati katika masaa 1 hadi 
1.5. Kwa sababu hakuna kikomo cha muda kwa tathmini za jimbo lote la Oregon, mtoto wako anaweza kuchukua muda 
mrefu kama anahitaji kuonyesha kikamilifu kile anachojua na anachoweza kufanya. 

Matokeo yanamaanisha nini na ninapata wapi matokeo ya mtoto wangu? 
 Matokeo ya tathmini yanatambua uwezo na maeneo ya kuboreshwa ya mtoto wako katika Sanaa ya Lugha ya Kiingereza 
na Hisabati. Kila somo litagawanywa katika kategoria na itaonyesha jinsi mtoto wako alivyotenda katika kila eneo. 
Tathmini hupima ujifunzaji wa mwanafunzi kwa mizani inayoruhusu ulinganisho kwa wakati wote. Idara ya Elimu ya 
Oregon imeweka viwango vinne vya ufaulu katika kiwango hiki ambavyo kwa ujumla vinaelezea utendaji wa kitaaluma 
wa wanafunzi. Shule ya mtoto wako itashiriki nawe alama za mtoto wako mwishoni mwa mwaka wa sasa wa shule au 
mwanzoni mwa mwaka unaofuata ili kusaidia kufaulu kwa mtoto wako anaposonga kutoka daraja moja hadi nyingine. 

Kwanini kushiriki mtoto wangu ni muhimu? 
Ingawa hakuna tathmini moja ya pekee inayoweza kutoa taswira kamili ya maendeleo ya mtoto wako, kumfanya mtoto 
wako achukue tathmini za jimbo lote huwapa waelimishaji na wasimamizi chanzo kimoja cha maelezo kuhusu mbinu za 
elimu zinafaulu na ambapo rasilimali za ziada zinaweza kuhitajika. Ushiriki wa mtoto wako ni muhimu ili kuhakikisha 
shule na wilaya zinapokea rasilimali wanazohitaji ili kuwasaidia wanafunzi wote kufaulu. 

Lini mtoto wangu atafanya mtihani? 
Shule ya mtoto wako itaamua tarehe halisi ambazo mtoto wako atafanya mitihani katika muda wa mitihani kwa jimbo 
lote. Muda wa mitihani kwa jimbo lote katika Sanaa ya Lugha ya Kiingereza na Hisabati inahusisha tathmini za jumla na za 
mbadala katika jimbo lote. 

Darasa la 3-8 
03/07/2023 — 06/02/2023 

Darasa la 9-12 
01/10/2023 — 06/02/2023 

ENDELEA KUJIFAHAMISHA 
Tazama ukurasa wa wavuti wa Oregon Starting Smarter (https://or.startingsmarter.org) ili kupata ufahamu zaidi kuhusu 
kile mtoto wako anafaa kujua na kuweza kufanya kwa Sanaa ya Lugha ya Kiingereza na Hisabati, ili kuona mfano wa 
maswali ya tathmini, na kusoma zaidi kuhusu matokeo ya mtihani wa mtoto wako. Wasiliana na mwalimu wa mtoto 
wako au mkuu wa shule ukiwa na maswali.  

https://or.startingsmarter.org/


 
Fomu ya OSAS ya Kujiondoa ya Mwaka (2022-23) 

 

MAELEZO YA HAKI 
Sheria ya Oregon (ORS 329.479) inawaruhusu wazazi/walezi na wanafunzi watu wazima* kila mwaka kuchagua 
kujiondoa kwa tathmini za jimbo lote la Oregon katika Sanaa ya Lugha ya Kiingereza na/au Hisabati kwa 
kuwasilisha fomu hii kwa shule mwanafunzi anahudhuria. Shule itampa mwanafunzi yeyote ambaye 
amesamehewa  katika tathmini ya ELA ya jimbo lote au hisabati wakati wa kusoma unaosimamiwa wakati 
wanafunzi wengine  wanatahiniwa. 

Ili kujiondoa kwenye tathmini za OSAS za jimbo lote katika Sanaa ya Lugha ya Kiingereza 
(ELA) na/au Hisabati, sehemu hii lazima ijazwe na mzazi/mlezi au mwanafunzi mtu mzima: 

Jina la Mwisho la Kisheria la Mwanafunzi: _______________________________________________________ 

Jina la Kwanza la Kisheria la Mwanafunzi: _______________________________________________________ 

Darasa la Mwanafunzi: ___________________________________ 

Shule ya Mwanafunzi: ____________________________________________________________ 
 
Tafadhali onyesha tathmini za OSAS za jimbo lote ambazo unachagua kujiondoa: 

  Sanaa ya Lugha ya Kiingereza 

  Hisabati 

 Ili kusaidia shule ya mtoto wako kupanga vyema usimamizi wa tathmini, tafadhali wasilisha fomu hii kwa shule 
ya mtoto wako angalau wiki moja kabla ya siku ya kwanza ya mtihani. Kwa wanafunzi wanaojisajili baada ya 
muda wa mitihani katika jimbo lote kuanza, unahimizwa kuwasilisha fomu ndani ya wiki 2 baada ya kujisajili. 
Fomu hii ni halali kwa mwaka wa sasa wa shule pekee. Wazazi/Walezi na wanafunzi watu wazima wanatakiwa 
kuwasilisha fomu ya kujiondoa kila mwaka iwapo wangetaka kuruhusiwa kutoshiriki katika majaribio ya jimbo 
lote. 

Ninaelewa kuwa kwa kutia saini fomu hii ninamuondoa mtoto wangu kutoka kwenye 
tathmini za OSAS za jimbo lote katika ELA na Hisabati kwa mwaka huu wa masomo pekee. 

Saini ya Mzazi/Mlezi**: _________________________________ Tarehe: ________________ 
 
 
Jina la Mzazi/Mlezi**: _________________________________________________________ 
 
 
*Wanafunzi watu wazima (wenye umri wa miaka 18 na zaidi) wanaweza kutia saini kwa niaba yao wenyewe na 
hawahitaji  saini ya mzazi au mlezi.  
 
**Kuandika jina lako kwenye kisanduku cha saini katika fomu ya kidijitali kunaonyesha saini yako rasmi. 


