ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
ኦፊስ ኦፍ ዘ ስቴት ሱፐሪኢንቴንዳንት ኦፍ ኢዱኬሽን

የስታር መዋቅር በጨረፍታ
አዲሱ የዲሲ የትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ ዲሴምበር 2018 ዓ.ም ላይ ይወጣል፣ ለዲሲ ቤተሰቦች በዲስትሪክቱ ውስጥ እያንዳንዱን የሕዝብ ትምህርት
ቤት እንዲያዩ ያስችላል። በዲሲ እያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ ይሆናል ዕቅድ (ESSA) ላይ እንደተጠቀሰው፣ የሪፖርት ካርድ የትምህርት ቤት ግልጽነት እና
ሪፖርት ማድረግ (ስታር) መዋቅር ላይ የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት ደረጃ ያካትታል። የዲሲ ትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ፣ ከስታር መዋቅር ጋር በመሆን፣
የበለጠ ግልጽ፣ ፍትሃዊ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የትምህርት ስርዓት፣ ለተማሪዎቻቸው እና ትምህርት ቤታቸው የበለጠ ድጋፍ እንዲሰጡ ለቤተሰቦች እና
ለአስተማሪዎች የሚፈቅድ አንድ እርምጃ ነው።

የስታር መዋቅር ምንድን ነው?
የስታር መዋቅር የሚከተሉት ቦታዎች ላይ የትምህርት ቤት አፈፃጸም ላይ ደረጃ ለመስጠት ብዙ ዓይነት ውሂቦችን ይጠቀማል።
የትምህርት ብቃት
የተማሪን የአፈፃጸም ብቃት በ
PARCC፣ MSAA እና SAT ላይ ይለካል።

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቁነት
የእንግሊዘኛ ተማሪዎችን በእንግሊዘኛ
ውስጥ ያላቸውን የመናገር፣ የማንበብ እና
የመፃፍ ሂደታቸውን ይገመግማል።
የማስመረቅ ደረጃ
በአራት አመት ውስጥ ምን ያህል
ተማሪዎች ዲፕሎማቸውን እንደሚቀበሉ ይለካል።

የትምህርት ዕድገት
የተማሪን የአፈፃጸም ብቃት በ
በ PARCC ላይ ይተካል።

የትምህር ቤት ከባቢ
ስር ነቀል ከትምህርት ገበታ መቅረት፣
ዕለታዊ በትምህርት ገበታ መገኘት፣ እና
ከአንደኛው ዓመት ወደ ሌላኛው ዓመት የተማሪዎች
በድጋሚ መመዝገብን ይለካል። እንደዚሁም ለሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት፣ የተራዘሙ የመመረቅ ደረጃን እና ኤፒ
እና ኢይቢ ፈተናዎች ላይ የተማሪ ተሳትፎ እና አፈፃጸም
ይለካል። ለቅድመ መዋዕለ ሕፃናት ያላቸው ትምህርት
ቤቶች፣ የቅደመ ልጅነት ትምህርትን ይለካል።

እንዴት እንደሚሰራ
የስታር መዋቅር በማዘገጀት ወቅት፣ OSSE የአንድ ትምህርት ቤትን ዘርፈ ብዙ አፈፃጸም ብቃትን የመለካት አስፈላጊነት ከግምት አስገብቷል። የስታር መዋቅር
በትምህርት ቤቱ በቀረቡ መለኪያ መሳሪያዎች መሰረት የተለያዩ ቦታዎችን ይለካል። እንደ የትምህርት ቤቱ ዓይነት በመዋቅሩ ውስጥ ያሉ የነዚያ መለኪያዎች
ሰንጠረዥ ከታች ተዘርዝረዋል።
የትምህርት
ብቃት

የትምህርት
ዕድገት

የትምህርት ቤት
ከባቢ

የእንግሊዘኛ ቋንቋ
ብቁነት

የማስመረቅ
ደረጃ

መጀመሪያ/መካከለኛ ደረጃ

30ነጥብ

40ነጥብ

20ነጥብ

5ነጥብ

አልቀረበም

ከፍተኛ

40ነጥብ

አልቀረበም

39ነጥብ

5ነጥብ

11ነጥብ

እንዴት እንደሚሰላ
የስታር መዋቅር ለ ሁሉም ተማሪዎች ሊተገበሩ በሚችሉ መለኪያዎችን በመጠቀም መጀመሪያ ላይ የትምህርት ቤቱን አፈፃጸም ይገመግማል። ትምህርት ቤቶች
ከተማ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በንጽጽር የተማሪያቸውን አፈፃጸም መሰረት ነጥቦችን ያገኛሉ።
ትምህርት ቤቶች በጣም ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎችን የማስተማር በሕዝብ ተጠያቂነታቸውን ለማረጋገጥ፣ የስታር መዋቅር የሚከተሉትን መለኪያዎች አሉት፥
• አካለስንኩልነት ያለባቸው ተማሪዎች

• አደጋ ላይ ያሉ ተማሪዎች

• እንግሊዘኛ ተማሪዎች

• እያንዳንዱ የዘር/የብሔር ምድብ

ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ እነዚህ ቡድኖች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች እንዴት ባመጡት ውጤት መሰረት ነጥቦችን ያገኛሉ።
አጠቃላይ ውጤት እና ደረጃ አሰጣጡ የሚሰላው የትምህርት ቤቱን የሁሉም ተማሪዎች አፈፃጸም ከእያንዳንዱ የተማሪ ምድብ አፈፃጸም ጋር በማወዳደር ነው።
አንዴ ሁሉም መለኪያዎች ከታከሉ በኋላ፣ ትምህርት ቤቱ ከ 1 እስከ 5 ድረስ ኮከቦችን ያገኛል።

የኮከብ ደረጃ አሰጣጥ
80 - 100 ነጥቦች

ሁሉም ተማሪዎች

አካለስንኩልነት
ያለባቸው
ተማሪዎች

60 - 79 ነጥቦች

በአደጋ ላይ
ዘር/ብሔር
እንግሊዘኛ
ተማሪዎች

= ስታር ውጤት
0 - 100 ነጥቦች

40 - 59 ነጥቦች
20 - 39 ነጥቦች
0 - 19 ነጥቦች

የስታር ደረጃ አሰጣጥ የሚሰጡት እንዴት ነው? የስታር ደረጃ አሰጣጥ ምን ማለት ነው?
• የስኬቶችን በዓል ማክበር፥ የተለያዩት መለከያዎች ጠንካራ የአፈፃጸም
ብቃት ለመለየት፣ ምን በደንብ እየሰራ እንዳለ ለማተኮር፣ እና ነባሮችን
ተጋብሮች ማጎልበት ላይ ያግዛሉ።
• ዕቅድ: የዲሲ ትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ የስታር መዋቅርን ጨምሮ
ብዙ ቦታዎች ላይ የትምህርት ቤት አፈፃጸምን ለትምህርት ቤቶች ግልጽ
የሆነ መለኪያ መሳሪያ ያቀርባል። ከትምህርት ቤትዎ ጋር በሚሳትፉበት
ጊዜ እና ስኬታማነትን ለመከታተል ይሄንን መሳሪያ ይጠቀሙ።
• ለትምህርት ቤቶች ድጋፍ መስጠት፥ ከፍተኛ ደረጃ የአፈፃጸም ክፍተት
ያለባቸው ቦታዎች ላይ እና እገዛ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ቦታዎች
ላይ ችግሮችን ለመቅረፍ ለትምህርት ቤቶች እገዛ ለመስጠት ተጨማሪ
ግብዓቶች እና ገንዘብ ድጎማ መጠቀም።
• የቡድን ውይይቶች: የትምህርት ቤት የአፈፃጸም ብቃት መረዳት ለወላጆች
እና ለትምህርት ቤት መሪዎች ትምህርት ቤቱ የቱ ጋር መሻሻል እንዳለበት፣
የአሁኑን አሰራር ውጤታማነት መተንተን፣ እና ከሌሎች ጋር ለመተባበር
አጋጣሚዎች ላይ ማተኮር።

ትምህርት ቤቶች በመዋቅሩ ውስጥ ባሉት ነጥቦች ባገኟቸው ነጥቦች መቶኛ
መሰረት ስታር ደረጃዎች ያገኛሉ። ለምሳሌ፣ አንድ ትምህርት ቤት 5 ደረጃ
ከተሰጡት ሁሉም ሊገኙ የሚችሉ ነጥቦች መሰረት ከ 80 - 100 መቶኛ ድረስ
አግኝቷል ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ቤት በብዙ ቦታዎች ውስጥ ከምገኙ
ከፍተኛ የአፈፃጸም ውጤት ካላቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ ነው እና
የግዛቱ ELA እና ሒሳብ ፈተና ላይ ከፍተኛ ውጤት በስኬት እና ዕድገት ላይ
በአብዛኛው ያስመዘገበ ነው። 1 ኮከብ ደረጃ ያገኘ ትምህርት ቤት ከሁሉም
ሊገኙ የሚችሉ ነጥቦች 20 መቶኛውን ብቻ ነው የሚያገኘው እና በብዙ
ቦታዎች ላይ ዝቅተኛ አፈፃጸም አለው።

ምን ይጠብቃሉ
የስታር መዋቅር ውጤት እና ውሂብ OSSE ዲሴምበር 2018 ዓ.ም ላይ
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