ሒሳብ
ኤርነስቲና ሚስነር

የጄኦሜትሪ ግምገማ ዉጤቶች

የትኛዉም ኤችኤስ(HS)

የኮልምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ትምህርት ቤቶች

ስሇዚህ ግምገማ አጭር መግሇጫ

ይህን ሪፓርት እንዴት መጠቀም ይችሊለ?

ኤርነስቲና የፒኤአርሲሲ( PARCC) (ፓርትነርሺፕ ፎር አሴስመንት ኦፍ ሬዲነስ ፎር ኮላጅ ኤንድ ኬሪርስ)
ሒሳብ በ 2015 ጸደይ ወራት ወስዷሇች፡፡ይህ ፈተና በ 2015 ሇመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠ ሲሆን ከዲሲ ሲኤኤስ(
DC CAS) የተሇየ ነዉ፡፡ ፒኤአርሲሲ( PARCC) ተማሪዋችን ከበፊቱ በበሇጠ መሌኩ የሚፈትኑ እና በስራዉ
ዓሇም ሊይ ተግባር ሊይ የሚዉለ እና በክፍሌ ደረጃቸዉ፣እና ከዚህም ሲያሌፍ በኮላጅ እና ሙያቸዉ ሊይ ስኬታማ
መሆን እንዲችለ የሚያስፈሌጋቸዉን እዉቀቶች እና ክህልቶችን የሚሇኩ ጥያቄዎችን ይዟሌ፡፡

ይህ ሪፓርት ስሇ ኤርነስቲናን የጄኦሜትሪ ክህልቶች እድገትን ሇሚመሇከቱ ጥያቄዎች መሌስ ሇመስጠት
ይረዳዎታሌ:

ኤርነስቲና ፈተናዉ ሊይ የነበራት እንቅስቃሴ እንዴት ነዉ?
ኤርነስቲና በዚህ የትምህርት ዘርፍ ዉስጥ ያለ የተሇዩ እዉቀቶችን እና ክህልቶችን በምን ያህሌ ደረጃ
ማወቅ ችሊሇች?

ስሇ ሪፓርቱ ጥያቄዎች ካልት፣እባክዎትን የሌጅዎን አስተማሪ ወይም የትምህርት ቤቱን ዳይሬክተር ያናግሩ፣ወይም
ዲሲፒኤስ( DCPS ) በዚህ ስሌክ ቁጥር ያግኙ (212) 696-1796 ፡፡ ስሇ ፒኤአርሲሲ( PARCC) ፈተና
ጥያቄዎች ካልት፣እባክዎትን ቀጥል የተጠቀሰዉን ድህረ ገጽ ይጎብኙ parcconline.org, ወይም ኦኤስኤስኢ(
OSSE) በዚህ ስሌክ ቁጥር ያግኙ (202) 727-6436፡፡

ኤርነስቲና ከላልች ተማሪዋች ጋር ስትወዳደር ፈተናዉ ሊይ የነበራት እንቅስቃሴ እንዴት ነዉ?

በዚህ የሒሳብ ግምገማ ሊይ ኤርነስቲና ምን ያህሌ ተንቀሳቅሳሇች?
ይህ ክፍሌ የሌጅዎን የግምገማ አጠቃሊይ ዉጤት ዝርዝር ይሰጣሌ፡፡ዉጤቱ የእርስዎ ሌጅ በፈተናዉ ሊይ የትኛዉ የእንቅስቃሴ ደረጃ ሊይ እንዳሇ/ች ይሇያሌ፡፡

የእንቅስቃሴ ደረጃ
በደረጃ 2 ዉስጥ ዉጤት ያመጡ ተማሪዋች

Level 2

በከፊሌ የሚጠበቀዉ ተሳክቷሌ

ዉጤት

ሇተገመገሙ የትምህርት መስፈርቶች

724

724
1
650

2
700

3
725

4
750

5
783

850

ደረጃ 4 & 5 ሇኮላጅ እና ሙያ ዝግጁነት መንገዱ መጀመሩን ያሳያሌ፡፡

ደረጃ 5

ከሚጠበቀዉ በሊይ

የበሇጠ ማወቅ ይፈሌጋለ?

ደረጃ 4

የሚጠበቀዉን አሳክቷሌ/ ሇች

ደረጃl 3

የሚጠበቀዉ ተጠግቷሌ/ሇች

ደረጃl 2

የሚጠበቀዉን በከፊሌ አሳክቷሌ/ ሇች

ኤርነስቲን ከላልች ተማሪዎች ጋር ስትወዳደር ፈተናዉ ሊይ የነበራት እንቅስቃሴ ምን ያህሌ እንደሆነ እና የተወሰኑ
የጄኦሜትሪ ክህልቶችን እና እዉቀቶችን ምን ያህሌ እንደተማረች ሇማወቅ ሚቀጥሇዉን ገጽ ይግሇጡ፡፡
.

ደረጃ 1

የሚጠበቀዉን ማሳካት አሌቻሇም/ ሇችም

የጄኦሜትሪ ዝርዝሮች

የእንቅስቃሴ ደረጃ

ዉጤት

Level 2

724

ቁሌፍ በሆኑ የትምህር ዘርፎች ሊይ ኤርነስቲና እንቅስቃሴዎ እንዴት ነዉ?
በዚህ ግምገማ ሊይ የደረጃ 4 ዉጤት ያመጡ ተማሪዋች ሇ5ኛ ክፍሌ ደረጃ የሚጠበቀዉን ዉጤት አሳክተዎሌ እናም ሇሚቀጥሇዉ የክፍሌ ደረጃ ዝግጁ ሉሆኑ የሚችለ ናቸዉ፡፡ይህ ክፍሌ የእርስዎ ሌጅ በፈተናዉ ሊይ ጥሩ ዉጤት፣ሇጥሩ
ዉጤት የቀረበ፣ወይም እንደ ላልች ተማሪዋች ያክሌ ዉጤት አሇማምጣቱን/ቷን ያሳያሌ፡፡

ተጨማሪ እና ደጋፊ ይዘት

ዋና ይዘት

ሇማሟሊት ይጠጋሌ

ሒሳባ ነክ ምክንያታዊነትን መግሇፅ

ያሟሊሌ ወይም በሊይ ነዉ

የጄኦሜትሪክ ማረጋገጫዎች እና አጠቃሊይ ሇዉጦች
እና ኮኦርዲኔትስ፣ትሪግ

የሚጠበቀዉን ያሟሊሌ ወይም በሊይ ነዉ

ሇማሟሊት ይጠጋሌ

በታች

የጄኦሜትሪ ግንባታ፣ክቦች፣ይዘት

የሚጠበቀዉን ሇማሟሊት ይጠጋሌ

ሞዴሉንግ እና ተግባር ሊይ ማዋሌ

የመፍትሄዎችን ትክክሇኛነት ማስረዳት፣መመርመር/
የላልች ሰዋችን ምክንያታዊነት ማስተካከሌ

በምሌክቶች እና በመሳሪያዋች አማካኝነት ችግሮችን
በመወከሌ መፍትሄአቸዉን ማግኘት

ከሚጠበቀዉ በታች

የኤርነስቲና ዉጤት በየጊዜዉ ካስመዘገበቻቸዉ ጋር እንዴት ይወዳደራሌ?

ከእኩዬቿ ጋር ኤርነስቲና ዉጤት እንዴት ይወዳደራሌ?

ኤርነስቲና የወሰደችዉ የመጨረሻዉ የሒሳብ ፈተና የደረጃ 9 ዲሲ ሲኤኤስ( DC CAS ) ነበር፡፡ ይህ ሪፓርት በፒኤአርሲሲ እና በዲሲ
ሲኤኤስ መሀሌ ቀጥተኛ የሆነ ንጽጽርን አያሳይም ምክንቱም እነዚህ በጠም ሌዩነት ያሊቸዉ ፈተናዎች ስሇሆኑ ነዉ፡፡በመጀመሪያ
ደረጃ፣ዉጤት የሚመዘገብበት እና የፈተና ዉጤት ደረጃዎች የተሇያዩ ናቸዉ፡፡በሁሇተኛ ደረጃ ደግሞ፣ፒኤአርሲሲ( PARCC) ተማሪዎች
በክፍሌ ደረጃቸዉ፣እና ከዚህም ከፍ ሲሌ በኮላጅ እና በሙያቸዉ ዉጤታማ ሇመሆን የሚያስፈሌጋቸዉን እዉቀት እና ክህልቶችን
ዓሇም ዙሪያ ተግባር ሊይ የሚዉለ ጥያቄዎች አማካኝነት ስሇሚሇካ የበሇጠ ፈታኝ ነዉ፡፡

በ 2015ቱ የፒኤአርሲሲ( PARCC ) ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎቻ ጋር
ስትወዳደር፣ኤርነስቲና ከተማሪዎቹ በመቶኛ ሲወሰድ ከታች ከተጠቀሱት የበሇጠ
ዉጤት አምጥታሇች:

የእኔ ትምህርት
ቤት

በ 2015 ፒኤአርሲሲ( PARCC) ሊይ፣ኤርነስቲና ፈተናዉን ከመሰዱ
34% የዲሲ ተማሪዎች የተሻሇ ዉጤት አስመዝግባሇች፡፡

28%
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(1) ደረጃ 1

(2)ደረጃ 2
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(3)ደረጃ 3
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(4)ደረጃ 4
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(BB) ከመሰረታዊ በታች

(B)መሰረታዊ

P

40

(P)ብቁ

19%

ዲሲ

34%

ኤርነስቲና ከተመሳሳይ ት/ቤት ተማሪዎች ጋር እንዴት
ትወዳደራሇች?
ከዚህ በታች በእያንዳንዱ የዉጤት ደረጃ በየትኛዉም ኤችኤስ(HS) ያለ ጄኦሜትሪ
ተማሪዋች በመቶኛ ያሳያሌ፡፡

(5)ደረጃ 5

በ 8ኛ ደረጃ ሲኤኤስ(CAS)፣ኤርነስቲና ከ
91% የ 8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች የተሻሇ ዉጤት አስመዝግባሇች፡፡.

BB

ዲሲፒኤስ

60

የኤርነስስቲና ደረጃ

A
80

(A)ከፍ ያሇ ደረጃ ሊይ ያሇ

100

ደረጃ 5

20%

ደረጃ 4

10%

ደረጃ 3

10%

ደረጃ 2

35%

ደረጃ 1

25%

ቀጥል ያሇዉ ምንድን ነዉ?
የኤርነስቲናን አስተማሪዎች ምን መጠየቅ ይችሊለ?

የበሇጠ መረጃን የት ማግኘት ይችሊለ?

በዚህ አመት ዉስጥ የኤመስቲና የትምህርት ግቦች ምንድን ናቸዉ?

ይህን ድህረ ገጽ ይወቁ DC.org

ኤመስቲና በክፍሌ ዉስጥ እንቅስቃሴዎ እንዴት ነዉ?

PARCConline.org

እነዚህን ግቦች ሇማሳካት ኤመስቲና በትምህርት ቤት እና በቤት ዉስጥ የሚያስፈሌጉዎት ተጨማሪ ድጋፎች ምንድን ናቸዉ?

OSSE.DC.gov

