Mtihani Uliosahihishwa Unaofaa Wanafunzi wa
Kiingereza
Ni muhimu kwamba wanafunzi wote wa Ohio wawe na fursa sawa ya kupata stashahada zao za
shule ya upili na vifaa wanavyohitaji ili wafikie lengo hili. Idara ya Elimu ya Ohio(Idara) imejitolea
kutoa vifaa hivi kwa wanafunzi wanaojifunza Kiingereza ambao lugha inayozungumzwa nyumbani
kwao si Kiingereza. Jimbo la Ohio hutoa kwa wanaojifunza Kiingereza njia mbalimbali za kujifunza na
kuonyesha mambo waliyojifunza. Kwa kufanya hivyo, jimbo hutoa mitihani ya jimbo inayofaa
wanaojifunza, hasa mitihani ambayo haichunguzi ustadi wa lugha ya Kiingereza.
Idara huendelea kuboresha vifaa vyake kwa wanafunzi. Baada ya kupitia mtihani unaofaa
wanaojifunza, Idara ilisasisha Mwongozo wa Jinsi ya Kufikia Mtihani, Kitabu cha Kanuni za Mtihani
cha Jimbo la Ohio na Mwongozo wa Usimamizi wa Mitihani ya Kuhitimu ya Ohio(almaarufu OGT).
Masasisho yanahakikisha kwamba wanafunzi wa Kiingereza wanaweza kuonyesha ujuzi wao kwenye
mitihani ya jimbo kupitia njia mbalimbali zilizoundwa ili kupunguza vizuizi vya kuelewa lugha na
kuongeza ufikiaji.
Huenda wanafunzi wote wa Kiingereza wakaongezewa muda wa kufanya mtihani na wanaweza
kutumia kamusi inayotafsiri neno kwa neno kwenye mitihani yote. Pamoja na hayo, tafsiri ya maneno
ya Mitihani ya Jimbo la Ohio inaruhusiwa. Sehemu zote za mtihani wa OGT zinaweza kutafsiriwa
isipokuwa mafungu ya kusoma na kuandika majibu ya mtihani, ambayo hutathmini ustadi wa lugha ya
Kiingereza wa mwanafunzi. Mwongozo wa Ohio wa Jinsi ya Kufikia Mtihani unaelezea mtihani
unaofaa wanaojifunza kwa kina. Mtihani huu unaofaa wanaojifunza hautegemei muda ambao mtu
amekuwa katika shule za Marekani au idadi ya miaka ambayo mwanafunzi ametambuliwa kama
anayejifunza Kiingereza. Masasisho yanajumuisha fursa kwa wanafunzi wanaostahiki kurudia mtihani
wa OGT, kama ilivyoelezwa hapo chini.
Fursa ya Kurudia Mitihani ya Kuhitimu ya Ohio Inapatikana Sasa
Idara huwa inatangaza fursa ya kurudia mtihani wa OGT. Wanafunzi waliojiandikisha katika darasa la
9 kabla ya tarehe 1 Julai 2014, ikiwemo wanaojifunza Kiingereza, wanastahiki. Wanaotaka
wanaweza kujiandikisha katika wilaya yoyote ya shule ya umma ya Ohio, shule ya jamii, shule ya
kibinafsi inayoshiriki au mpango wa kupata cheti cha shule ya upili wa watu wazima wenye miaka
zaidi ya 22. Kitabu chenye orodha za shule kinapatikana hapa.
Mitihani ya OGT inafanywa mpaka Juni 2022. Kila mwaka, wanaofanya mtihani wana fursa tatu za
kufanya mtihani huo. Kipindi cha kufanya mtihani wa OGT wa mtandaoni wa Ohio ni kuanzia
Septemba mpaka Julai, na kipindi cha mwisho cha kufanya mtihani huo ni tarehe 30 Juni, 2022.
Tarehe ni tofauti kulingana na eneo. Mitihani inayofanywa kwenye karatasi inapatikana katika msimu
ya majani kupukutika, msimu wa machipuko na msimu wa kiangazi. Watahiniwa wanaojifunza
Kiingereza watafanya mtihani unaowafaa kulingana na kiwango chao cha ustadi wa lugha. Tafadhali
tembelea ukurasa wa tovuti ya Mtihani wa Kuhitimu wa Ohio ili upate taarifa zaidi. Ukiwa na maswali,
wasiliana na Ofisi ya Tathmini kupitia statetests@education.ohio.gov au piga simu namba(614) 4661317.

