
ውድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ፣

በ2016 የፀደይ ወቅት፣ ልጅዎ ለኮሌጅ እና ሥራ ዝግጁነት ትብብር (PARCC) ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብ (ELA) እና የሂሳብ ፈተና 
ተካፍሏል/ላለች።  በዲሲ በተከታታይ ለሁለተኛ ዓመት የPARCC ፈተና፣ ለተማሪዎች በይበልጥ አስፈላጊ የሆኑትን እውቀት እና 
ችሎታዎችን - እንደ መፃፍ፣ ለችግሮች መፍትሄ መፈለግ እና በሂሳብ ስኬታማ ለመሆን በራስ መተማመን የሚያስችሉ መሰረታዊ የሆኑ 
ችሎታዎችን ለክቷል።  

ከዚህ ጋር የተያያዘው መመሪያ ከልጅዎ የውጤት ሪፖርት ሊረዱ የሚችሉትን በጣም አስፈጊ የሆኑ ግንዛቤዎችን እንዲያውቁ 
ይመራዎታል። በተጨማሪም ልጅዎ በመጪው ዓመት እንደያሻሽል ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጥዎታል።  

የPARCC ፈተና እርስዎንና የልጅዎን አስተማሪዎች ልጅዎ ባለፈው የትምህርት ዓመት ያደረገውን መሻሻል በተሻለ ሁኔታ እንድትገነዘቡ 
ይረዳል። እነኝህ ውጤቶች የልጅዎን አጠቃላይ የትምህርት ትንተና እንደማይገልጹ እናውቃለን።  የPARCC ውጤቶች ተጠቃለው 
የልጅዎን እድገት ከሚያስዩ ብዙ መለኪያዎች - የሪፖርት ካርድ ውጤቶች፣ የክፍል ውስጥ ተሳትፎ፣ እና የአስተማሪ አስተያየትን 
ጨምሮ - አንዱ ነው። 

ተማሪዎች በELA እና ሂሳብ የPARCC ፈተና ይወስዳሉ። ልጅዎ ላጠናቀቀው ለእያንዳንዱ ፈተና የውጤት ሪፖርት ያገኛሉ። 
በእያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት፣ ልጅዎ በየትኛው ጥሩ እንደሚሰራ ወይም ተጨማሪ እገዛ እንደሚያስፈልገው ለማሳየት ውጤቱ 
ተከፋፍሏል። ይህ መረጃ አስተማሪዎች ለተማሪዎች ተጨማሪ እገዛ እንዲያደርጉ ወይም እንደአስፈላጊነቱ ከበድ ያለ ሥራ ለመስጠት 
የማስተማር መመሪያ ይሰጣል። በተጨማሪም በቤት ውስጥ የጥናት ጊዜ ላይ ትኩረት ለመስጠት መጠቀም ይቻላል። 

ዋናው ዓላማችን ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቤት ስኬታማ እንዲሆኑ እና ህልሞቻቸውንና ተስፋዎቻቸውን ለማሳካት እንዲዘጋጁ  
ማረጋገጥ ነው። አጠቃላይ የሆኑ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ስለ ፈተናዎቹ የበለጠ ለመረዳት፣ እባክዎን ድህረ ገጻችንን በhttp://osse.
dc.gov/parcc ይጎብኙ ወይም ከልጅዎ አስተማሪ ጋር ይወያዩ። 

በOSSE የምንገኝ በሙሉ፣ በሁሉም ተማሪዎች ተሰጥዎ እናምናለን፤ እንዲሁም ሁሉም ተማሪዎች ተምረው ከፍተኛ ደረጃዎች ላይ 
እንደሚደርሱ እናውቃለን።  ልጅዎ ስኬታማ እንዲሆን ከእርስዎ ጋር ለመተባበር ለተሰጠን ዕድል እናመሰግናለን።  

እናመሰግናለን፣

ሀንሱል ካንግ
የዲሲ የስቴት የትምህርት አስተዳዳሪ



ሂሳብ 
 

 
 

ስኮት ቴስታተር 
Anywhere መካከለኛ ትምህርት ቤት 

 

ስለዚህ ፈተና 
ስኮት የPARCC (ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት ትብብር) ሂሳብ ፈተና በ2016 ፀደይ ወራት ወስዷል።   
PARCC ተማሪዎችን በጥልቀት እንዲያስቡ፣ ለችግሮችን መፍትሄ እንዲሰጡና ለዚህ ክፍል ወይም 
ትምህርት እንዲሁም ለኮሌጅ እና ለሥራ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጉ ዕውቀቶችን እና ችሎታዎችን 
ለሚለኩ ጥያቂዎች መልስ እንዲሰጡ ይጠይቃል።  እነዚህ ውጤቶች የስኮትን ፍላጎት እና ጥንካሬ 
ለመረዳት የሚያስችል ከበርካታ መንገዶች አንዱ ነው። በዚህ መረጃ ላይ በመመርኮዝ ወላጆች 
ልጆቻቸው ምን አይነት መረጃ እንደሚያስፈልጋቸው ከአስተማሪዎች እና ከትምህርት ቤት ጋር ሊሰሩ 
ይችላሉ። ትምህርት ቤቶች የዚህን ሪፖርት መረጃ በመጠቀም ስርዓተ ምህርትንና ማሻሻያዎችን 
ለመጪው ዓመት ለተማሪዎች የተሻለ እቅድ ሊያወጡ ይችካሉ። 

ስለዚህ ሪፖርት ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን ከስኮት አስተማሪ ወይም ርዕሰ መምህር ጋር ይነጋገሩ ወይም 
ለDCPS በ(202) 123-4567ይደውሉ።  ስለPARCC ፈተና ጥያቂዎች ካሉዎት OSSEን 
በ(202) 719-6500 ይደውሉ። 

የ7ኛ ክፍል  ፈተና ውጤቶች  
የDC የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

 
ይህንን ሪፖርት እንዴት አድርገው ይጠቀሙበታል? 
ይህ ሪፖርት የስኮትን ችሎታዎች እድገት ያለዎትን ጥያቄዎች እንዲመልሱ ይረዳዎታል። 

 
 የስኮት ውጤት እንዴት ነበር? 

 በዚህ ትምህርት የስኮት ጥንካሬ እና ድክመት ምንድን ናቸው?  

 ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲወዳደር የስኮት ውጤት እንዴት ነበር? 

  
 

በዚህ የሂሳብ ፈተና የስኮት ውጤት እንዴት ነበር? 

 
 

ደረጃ 1 የሚጠበቀውን ገና አለሟላም 

ደረጃ 2 በከፊል የሚጠበቀውን አሟልቷል  

ደረጃ 3 የሚጠበቀውን መቅረብ 

ደረጃ 4 የሚጠበቀውን አሟልቷል* 

ደረጃ 5 ከሚጠበቀው በላይ* 

*ደረጃ 4 & 5 ለሚቀጥለው ክፍል ዝግጁ ለመሆናቸው እና 
የከፍተኛ ትምህርትና ኮሌጅን ለመልቀቅና ለስራ ዝግጁ 
መሆናቸው ያመለክታል።  

 
 
የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? 
የስኮት ውጤቶች ከሌሎች ተማሪዎች ውጤት ጋር ሲወዳደር እንዴት እንደሆነ ለማወቅ እና ስኮት 
በፈተናው ቁልፍ በሆኑ ክፍሎች ምን ያህል እንደሰራ ለማወቅ የሚቀጥለውን ገጽ ይግለጹ። 

ይህ ክፍል የተማሪዎን የፈተናውን አጠቃላይ ውጤት ያሳያል።  ይህ አጠቃላይ ውጤት የተማሪዎ ችሎታ ደረጃን ይወስናል። 

 

ውጤት 

 

በደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች 
 

ለ 7ኛ ክፍል የመማሪያ መለኪያዎች 

 

ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 ደረጃ 4 ደረጃ 5 
650 750 786  

ይህ መመሪያ ከልጅዎ የውጤት ሪፖርት ሊረዱ የሚገባዎትን በጣም አስፈላጊ ግንዛቤ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ይመራዎታል። 
በመጪው ዓመት ልጅዎ አሰራሩን እንዴት እንደሚያሻሽል ጠቃሚ መረጃዎችን ይሠጥዎታል።  

የውጤት ሪፖርትን ማከፋፈል፡ ፊት

2)  በጠቅላላ የልጅዎ ውጤት እንዴት ነበር?

የልጅዎ ውጤት ከአምስቱ አንዱ የውጤት ደረጃዎች ውስጥ ይካተታል። የውጤት ደረጃዎቹ የልጅዎ ውጤት ምን ውስጥ እንደሚገባ እና ልጅዎ 
ለክፍል ደረጃው/ዋ የሚጠበቀውን አሟልቶ/ታ እንደሆን ይጠቁማል።  በደረጃ 4 ወይም 5 የሆነ ውጤት ልጅዎ በትምህርቱ የሚጠበቅበትን/ባትን 
ወይም ከሚጠበቀው በላይ አግኝቷል/ታለች ማለት ነው። በተጨማሪም ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት ትክክለኛውን አቅጣጫ  ይዟል/ዛለች ማለት 
ነው።  ከደረጃ 4 በታች ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች አሁንም የክፍል ደረጃ ችሎታዎች እና ዕውቀት ሊያዳብሩ ይችሉ ይሆናል።   

1) የፈተናው መግለጫ

በሪፖርቱ ጫፍ ላይ አጭር የፈተናው መግለጫ 
አለ። ስለዚህ ሪፖርት ጥያቄዎች ካሉዎት በዚህ አንቀጽ 
መጨረሻ ላይ ያለውን አድራሻ ይመልከቱ።

1

2



የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ዝርዝሮች  
የችሎታ ደረጃ 

ደረጃ 4 

 
 
  ስኮት ቁልፍ በሆኑ ፈተናዎች ችሎታው እንዴት ነበር? 
በዚህ ፈተና በአጠቃላይ የደረጃ 4 ችሎታ ያሳዩ ተማሪዎች የሚጠበቅባቸውን የትምህርት ችሎታ አሳይቷል፣ ስለዚህ ለሚቀጥለው ክፍል ወይም ትምህርት ዝግጁ ነው። ይህ ክፍል በትምህርት ዓይነት 
ልጅዎ ደህና፣ በመጠኑ ደህና ወይም ደህና ያልሆነ መሥራቱን/ቷን ያሳያል። 

 

 
 

የሚጠበቀውን ወይም ከሚጠበቀው የበለጠ የሚጠበቀውን መቅረብ ከሚጠበቀው በታች 
 
 
 
 

የስኮት ችሎታ ከእኩዮቿ ጋር እንዴት ይወዳደራል? 
 
 

የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የAnywhere MS ተማሪዎች ስኮት 
60%  በላይ የተሻለ ውጤት አምጥቷል። 

 
የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የDCPS ተማሪዎች ስኮት  50% በላይ 
የተሻለ ውጤት አምጥቷል። 

 
የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የDC ተማሪዎች ስኮት 70% በላይ 
የተሻለ ውጤት አምጥቷል። 

 
 
 

ካለፈው ዓመት የ6ኛ ክፍል ፈተና ጋር ሲነፃፀር፣ ስኮት ከDC 
ተማሪዎች 65%  በላይ የተሻለ ውጤት አምጥቷል። 

 
 
 
 

 

የሚቀጥለው ምንድነው? 
 
ከልጅዎ አስተማሪ ጋር  በሚነጋገሩበት የሚቀጥለው ስብሰባ፣ ይህንን ሪፖርት 
ያምጡ። የስኮትን አስተማሪ ሊጠይቁ የሚችሉት፡     
 
· የዚህ ዓመት የስኮት ሂሳብ የመማር ሁኔታ እንዴት ነው? 

· ስኮት እንዴት እየሰራ ነው? 

· በዚህ ዓመት ከስኮት ጋር ለመስራት ይህንን መረጃ እንዴት መጠቀም እችላለሁ? 

· ስኮትን ለማገዝ ምን መረጃ መጠቀም አለብኝ?  

ተጨማሪ መረጃ የት አገኛለሁ?  
 
· የስኮት ትምህርት ቤት እና ሌሎች ትምህርት ቤቶች ያገኙት ውጤት፡ 

    OSSE.DC.gov ይጎብኙ ወይም DCPS በ(123) 456-7890 
ይደውሉ። 

· ፈተናው እንዴት እንደተቀረፀና እንዴት እንደሚለካ፡  
PARCConline.orgን ይጎብኙ ወይም OSSE በ (202) 719-6500 ይደውሉ። 

· እነዚህን ሪፖርቶች፤ ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች እና ትምህርት ቤቶች 
እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው:  

OSSE.DC.gov/parcc ይጎብኙ ወይም በ(202) 719-6500 OSSE 
ይደውሉ። 

ዋናው ክፍል 
 

ተጨማሪ እና አጋዥ 
ነገሮች 

የሂሳብ መፍትሄ ፍለጋ 
አሰራርን መግለጽ ሞዴል እና አፕሊኬሽን 

    
 

 
 

 
 

መፍትሄዎችን ማሳመንና 
መገምገም/የሌሎችን ምክንያቶች ማረም 

ምልክቶችንና መሳሪያዎችን በመጠቀም 
ችግሮችን መፍትሄ መስጠት እና መወከል 

የውጤት ሪፖርትን ማከፋፈል፡ ጀርባ

5) የሚቀጥለው ምንድነው?
በውጤቱ ሪፖርት ላይ ያለው መረጃ የተማሪውን እድገት ለመለካት እና ችሎታን ለመገንባት መመምሪያ ለመሰጠት የተዘጋጀ ነው።  ይህ ክፍል 
የልጅዎን አስተማሪ ስለ አሰራሩ/ሯ ሊጠይቁ የሚችሉትን ጥቂት ጥያቄዎችን ያቀርባል። ተጨማሪ መረጃን የት እንደሚያገኙም ያካፍላል። 

4) ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲወዳደር እሱ/ሷ 
ውጤት እንዴት ነበር?

ይህ ሪፖርት የልጅዎ ውጤት በትምህርት ቤት 
ደረጃ፣  የሀገር ውስጥ የትምህርት ድርጅት ደረጃ፣ 
እና በዲስትሪክቱ ውስጥ ከእኩዮቹ ጋር ሲወዳደር 
ውጤቱ ምን ያህል እንደሰራ ያሳያል።  በተጨማሪም፣ 
ያለፈው ዓመት የልጅዎ ውጤት በዲሲ አካባቢ 
ፈተናውን ከወሰዱ ተማሪዎች ጋር እንዴት 
እንደሚወዳደር ያሳያል። 

3

4

3) ልጅዎ ልዩ እውቀትን እና ችሎታዎችን ምን ያህል ተምሯል?

ተማሪዎች ስለ ጥንካሬያቸው እና ተጨማሪ ድጋፍ በየት ላይ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል በበርካታ ንኡስ ክፍሎች የበለጠ መረጃ 
ያገኛሉ።  ለእያንዳንዱ ክፍሎች የቁጥር ውጤቶች የማይሰጥ ሲሆን፣ ሪፖርቱ ተማሪዎች የሚጠበቅባቸውን ወይም ከሚጠበቅባቸው 
በላይ ማሟላታቸውን፤ በመጠኑ ማሟላታቸውን፤ ወይም ከሚጠበቅባችው በታች ማሟላተቸውን ያሳያል።

5



ስለ ዲሲ PARCC ውጤቶች ወይም ስለPARCC ፈተና የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? 
ስለ PARCC ፈተናዎች እና ዋና የስቴት መመዘኛዎች ለማወቅ የሚከተሉትን ድህረ-ገጾች ይጎብኙ፣

• OSSE.dc.gov/parcc ለዲሲ-ነክ የውጤት ሪፖርቶች፣ የPARCC ፈተናዎች እና ዋና የስቴት መመዘኛዎች።
• Results.OSSE.dc.gov የልጅዎ ትምህርት ቤት እና በዲሲ የሚገኙ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ምን ዓይነት ውጤት እንዳሳዩ 

መረጃ ለማግኘት።
• PARCConline.org ፈተናዎች እና ለተማሪዎች ስለ መረጃዎች እና ፈተናዎች መረጃ ለማግኘት።
• CoreStandards.org ሰለ ዋና የስቴት መመዘኛዎች የበለጠ ለማወቅ። 

የልጅዎን የፈተና ውጤቶች ካገኙ በኋላ፣ ቀጣዩ ምንድነው? 
እነኝህን ፈተናዎች ለመጠቀም እንዲችሉና ልጅዎ በትምህርት እንዲያሻሽል የሚረዱ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ መረጃዎች አሉ፣

• GreatSchools.org ከልጅዎ ጋር በቤት ውስጥ ለማስተማር እና ልምምድ ለማድረግ የሚረዱ ከክፍል ጋር  
የተመጣጠኑ ቪዲዮዎች

• BeALearningHero.org ለዲሲ በክፍል፣ በትምህርት፣ እና ፍሬ ነገር ላይ ያተኮሩ እንደ Skills 
Builder ገጽ እና Learning Tools ገጽን ጨምሮ፣ ለወላጆች በርካታ መረጃዎች አሉት

• PRC.PARCCOnline.org ለተማሪዎች ከ3ኛ እስከ 11ኛ ክፍሎች የልምምድ ፈተናዎች እና የጥያቄዎች ናሙናዎች ያቀርባል

መረጃዎች እና እገዛ
የልጅዎን ውጤቱን/ቷን ለማሳደግ የሚረዱ በርካታ ጠቃሚ መረጃዎች፣ እንዲሁም ለውጤቱ/ቷ ሪፖርት ከልጅዎ እና ከልጅዎ አስተማሪ 
ጋር ለመነጋገር አስፈላጊ የሆኑ ጥቆማዎች ናቸው።  

ልጅዎን ስለ ውጤቱ/ቷ ማነጋገር ይፈልጋሉ?  
ወላጆች ልጆቻቸውን ለማነጋገር የተላቁ ናቸው። ስለ ልጅዎ የፈተና ውጤት በሚነጋገሩበት ጊዜ ማስታወስ የሚገባዎት ጥቂት ጠቃሚ ነገሮች ከዚህ 
በታች ተዘርዝረዋል፣

• የፈተና ውጤቶች ከብዙ የአንዱን ችሎታ ብቻ መለኪያ ናቸው።
• በጥንካሬዎች ላይ ትኩረት ይስጡ
• የእድገት ሁኔታዎችን መጠቆሚያ ዘዴዎች (ለምሳሌ፣ በኦንላይን ልምምድ ማድረግ፣ ከአስተማሪ ጋር መሥራት) ላይ ይንጋገሩ

 ስለ ልጅዎ ውጤት ከአስተማሪው/ዋ ጋር መነጋገር ይፈልጋሉ?
ከዚህ በታች የሚገኙት ከልጅዎ አስተማሪ ጋር ለመወያየት የሚረዱዎት ጥያቄዎች ናቸው።

• በዚህ ዓመት የልጄ የሂሳብ ትምህርት ዓላማዎች ምንድን ናቸው? በንባብስ?
• ልጄ በሂሳብ ክፍል ውጤቱ/ቷ እንዴት ነው? በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበብስ?
• እነኝህን ዓላማዎች ለማሟላት ልጄ ከትምህርት ቤት እና ከቤት ምን ዓይነት ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገዋል/ጋታል?
• በእርስዎ አስተያየት ልጅዎ ደህና የሚሠራው/ምትሠራው በምንድነው? ልጄ እድገት የሚያሳይበት/ምታሳይበት ክፍል  

የትኛዎቹ ናቸው?


