
ሳንታና ቴስታከር
ለየትም መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

የ 7ተኛ ክፍል የምዘና ውጤቶች
የኮሎምቢያ ወረዳ የመንግስት ትምህርትቤቶች

ስለዚህ ምዘና በተመለከተ
ሳንታና የከአንድ በላይ አማራጭ ምዘና Multi-State Alternate Assessment 
(MSAA) በእንግሊዘኛ ቋንቋ አርት English Language Arts (ELA)  በጸደይ 
2019 ላይ ወስዷል። MSAA ዲዛይን የተደረገው ከፍተና የአእምሮ አካል ጉዳት 
ላለባቸው ልጆች ነው።  ከ DC ይዘት መስፈርት አንጻር የሚሰጥ እና የታለመን 
የትምህርት ይዘት ይመዝናል። የ MSAA ግብ ከፍተኛ የአእምሮ አካል ጉዳት 
ያላበቸውን ልጆች እየጨመረ የሚሄድ የትምሀርት ውጤት ያስመዘግቡ ዘንድ 
ማስቻል እና ለከፍተኛ ትምህርት ከ ሁለተኛ ደረጃ ሲወጡ ዝግጁዎች ይሆኑ ዘንድ 
ማስቻል ነው።

የ MSAA ውጤቶች የሳንታናን የትምህርት ይዘት አፈጻጸም እና ክህሎቶች ለመመዘን 
ከሚያስችሉ መንገዶች አንዱ ነው። ውጤቶቹ ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው ከሳንታል 
ለግል የሆነ የትምህርት ፕሮግራም (Individualized Education Program, IEP) 
እድገት፣ የትምህርት ሪፖርት እና የመምህር ምላሽ አንጻር ነው። አንድ ላይ፣ እነዚህ 
የሳንታና እድገት ምን ይመስላል የሚለውን ምስል ያሳያሉ።

ስለዚህ ሪፖርት ምንም አይነት ጥያቄ ያለዎ እንደሆነ፣ እባክዎ ከሳንታና አስተማሪ 
ወይም ዳይሬክተር ጋር ይነጋገሩ ወይም DCPSን በ (202) 442-5885 ስልክ 
ቁጥር ያግኙ። ስለ  MSAA ፈተና ምንም አይነት ጥያቄ ያለዎ እንደሆነ OSSEን በ 
(202) 719-6500 እና osse.dc.gov/service/alternate-assessments 
ላይ ያግኙ። 

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ?

ወደ ሚቀጥለው ገጽ በመሄድ ሳንታና ቁልፍ በሆኑ ምዘናዎች ላይ ምን አይነት አፈ
ጻጸም አሳየቷል የሚለውን እንዲሁም የሳንታናን ውጤት ከሌሎች ገር ማነጻጸር 
ይችላሉ።

ደረጃ 1 የሚጠበቅበትን እስካሁን አላሟላም 

ደረጃ 2 በከፊል የሚጠበቅበትን አሟልቷል

ደረጃ 3 የሚጠበቅበትን አሟልቷል*

ደረጃ 4 ከሚጠበቅበት በላይ አሟልቷል*

* ደረጃዎች 3 እና 4 ከሁለተኛ ደረጃ ለመውጣት እና ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመ
ግባት ዝግጁ ነው የሚለውን ያሳያሉ

የሳንታና የ ELA አፈጻጸም ምን ይመስላል?
ይሄ ክፍል በምዘናው ላይ ልጅዎ ያገኘውን ጠቅላላ ውጤት ያሳዮታል። ይህ ጠቅላላ ውጤት ተማሪው በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ለማወቅ ይረዳል። 

ይሄንን ሪፖርት እንዴት ለመጠቀም ይችላሉ?

 ይህ ሪፖርት ስለሳንታና ክህሎቶች ጥያቄዎችን ለመመለስ ይረዳዎታል፣

• ሳንታና በዚህ ያስመዘገበው ውጤት ምን ይመስላል?

• በዚህ ትምህርት ላይ የሳንታና ጥንካሬዎች እና ደክመቶች ምን ናቸው?

• የሳንታና ውጤት ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ያለው ንጽጽር ምን ይመስላል?

 

የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርትስ

ደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ጽሁፎች

ከፍተኛ ውስብስብነት  

ቢኖራቸውም ማንበብ ይችላሉ።

የአፈፃፀም ደረጃ
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ደረጃ 4
የአፈፃፀም ደረጃ

7ተኛ ክፍል ELA ዝርዝሮች

ቁልፍ በሆኑት የምዘናዎቹ ክፍል ላይ ሳንታና ያሳየው አፈጻጸም ምን ይመስላል?

ደረጃ 4 ተማሪዎች
በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎች ከፍተኛ ውስብስብነት ያላቸውን ፍሁፎች ያነባሉ። ይህም 
ዝርዝር፣ የተጠቆመ ውስብስ ሀሳብ እና ግንኙነት እና የተለያዩ የአረፍተ ነገር አይነቶችን 
የሚይዙ ሀረጎችን እና መተላለፊያ ቃላትን የሚይዝ ጽሁፍ ነው።

ይህንን ፍሁፍ በማንበብ፣ ተማሪዎች የሚከተለውን ማድረግ ይችላሉ፡ 

• ከመረጃ ፍሁፎች ላይ ተነስተው ዝርዝሮችን በመጠቀም ድምዳሜ ላይ መድረስ

• ዝርዝሮችን በመጠቀም በግለሰቦች፣ ኩነቶች ወይም ሀሳቦች መካከል ያሉ ጽሁፎች 
እንዴት አይነት መስተጋብር አላቸው የሚለውን ማብራራት

• ከጽሁፍ ማስረጃዎችን በመጠቀም ጸሀፊው ምን ለማለት እንደፈለገ ድጋፍ ማድረግ

• በመረጃ ፍሁፎች ላይ ሁለት የተለያዩ ጸሀፊዎች በአንድ ርእስ ላይ የጻፉትን ጽሁፍ 
ማነጻጸር

• የደጀረጃ ሀረጎችን በአውድ መሰረት መለየት

የሳንታና አፈጻጸም እንዴት ይነጻጸራል?

ሳንታና ሁሉም ቦታዎች የ 7ተኛ ክፍል ELA MSAA  ፈተናን 
ከወሰዱ ልጆች ሁሉ 99% ከሚሆኑት ተማሪዎች የተሻለ ውጤት 
አስመዝግቧል።

በ ኮሎምቢያ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የ 7 ተኛ ክፍል ELA MSAA 
ፈተናን ከወሰዱ ልጆች ይልቅ 96% የተሻለ ውጤት አስመዝግቧል።

የ 7ተኛ ክፍል ELA MSAA ን ከወሰዱ ልጆች ይልቅ ሳንታና ከ 95% 
ተማዎች ይልቅ የተሻለ ውጤት አስመዝግቧል።

በንጸጽር ባለፈው አመት የ 6ተኛ ክፍል ELA MSAA ፈተና ላይ ሳንታና 
66% ከሚሆኑት ይልቅ የተሻለ ውጤት አስመዝግቧል።

ከጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው?

ይሄንን ሪፖርት ከተማሪዎ መምህር ጋር በሚደረገው ቀጣዩ ስብሰባ ላይ ያምጡት።
የሳንታናን አስተማሪዎች ይጠይቁ፣

• በዚህ አመት ሳንታና በ ELA የሚማረው ምንድን ነው?

•  ሳንታና አንዴት ነው?

• ይህንን መረጃ በመጠቀም ከሳንታና ጋር እንዴት መስራት እችላላለሁ?

• ለሳንታና ድጋፍ ለማድረግ ምን ግብአቶችን ጥቅም ላይ ማዋል መጠቀም አለብኝ?

የበለጠ መረጃ የት ማግኘት እንደሚችሉ መጠየቅ?

• የሳንታና ትምህርት ቤት እና ሌሎች ትምህርትቤቶች ያላቸው ውጤቶች፡ 
results.osse.dc.gov ይጎብኙ ወይም ለ DCPS በ (202) 442-5885 ይደውሉ

• ፈተናው እንዴት እንደተዘጋጀ እና ምን እንደሚመዝን፣ 
osse.dc.gov/service/alternate-assessments ይጎብኙ ወይም ለ OSSE በ 
(202) 719-6500 ይደውሉ

• እነዙህን ሪፖርቶች ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች፣ እና ትምህርት ቤቶች ይጠቀማሉ፡ 
ይጎብኙ osse.dc.gov/parcc ወይም OSSE (202) 719-6500 ላይ ይደውሉ


