ዉድ ወሊጆች፣
በሳሇፍነዉ የጸደይ ወራት፣የእርስዋ ሌጅ አዲስ በሆነዉ የፓርትነርሺፕ ፎር አሴስመንት ኦፍ ሬዲነስ ፎር ኮላጅ ኤንድ
ኬሪየርስ(ፒኤአርሲሰ(PARCC)) የእንግሉዘኛ ቋንቋ ጥበብ እና ሂሳብ ትምህርት ዘርፎች ግምገማ ሊይ ተሳታፊ እንደነበር/ች ይታወሳሌ፡፡
አዲሱ ግምገማ፣ የዲሲ ሲኤኤስ(DC CAS) በንባብ፣በማቀናበር እና በሂሳብ ትምህርት ዘርፎች ግምገማን የሚተካ ሲሆን፣በይዘቱ ጠንከር
ያሇ እና የተማሪዋችን የትምህርት ሂደት በጉሌህ የሚያሳይ ግምገማ ነዉ፡፡
የእርስዋ ሌጅ ዉጤት፣እንዲሁም የትምህር ቤቱ እና የወረዳዉ አማካይ ዉጤት፣በአሁኑ ዓመት የተሇየ ሆኖ ሉመጣ ይችሊሌ፡፡ይህ ደግሞ
የሚሆንበት ምክንያት አዲሱ ፈተና ከበፊቱ በበሇጠ ዉስብስ፣በዓሇም ዙሪያ ስራ ሊይ የሚዉለ ክህልቶችን፤በሳሌ አስተሳሰብ፣ጽሁፍ፣እና
ችግር ፈቺነትን የሚሇካ ግምገማ ስሇሆነ ነዉ፡፡ሆኖም ግን በዲሲ ሲኤኤስ(DC CAS) ሊይ ከጊዜ ጋር ሇዉጦችን ማየት እንደቻሌ ነዉ
ሁለ፣የእኛ የዚህ ግምገማ ዉጤትም በቀጣዬቹ ዓመታት እየተሻሻሇ እንደሚመጣ ሙለ እምነት አሇን፡፡
መስፈርት የወጣሊቸዉ ፈተናዋች ዉጤት የተማሪዋችን አንድ የተነጠሇ የትምህርት ሂደትን ብቻ እንደሚሇኩ ማስታወስ እጅግ ጠቃሚ
ነዉ፡፡ ከላልች መሇኪያዋች ጋር በሚቀናጁበት ጊዜ፤ማሇትም በአስተማሪ እይታ እና በከፍሌ ስራዋች ሲደገፍ፣የፒኤአርሲሰ(PARCC)
ፈተና የተማሪዋችን አጠቃሊይ የትምህርት ብቃት ያሳያሌ፡፡
የእኛ የመጨረሻዉ አሊማችን ሁለም ተማሪዋች በኮላጅ እና ከዛም በሁዋሊ ባሇዉ ህይወታቸዉ ዉጤታማ መሆን እንዲችለ ሆነዉ
መቀረጻቸዉን እና በአሁኑ የትምህርት ዓመት ሊይ የኮልምቢያ ዲስትሪክት ትኩረት ሆነዉ መቀጠሊቸዉን ማረጋገጥ ነዉ፡፡
ግዛቱ አስተማሪዋችን እና ተማሪዋችን እንዴት እየደገፈ እንደሆነ ወደ እናንተ መረጃ ሇማድረስ ጠንክረን የምንሰራ ይሆናሌ፤እንዲሁም
በትምህርት ዓመቱ ዉስጥ የዉይይት እና አስተያየት የመስጫ እድልችንም የምናመቻች ይሆናሌ፡፡
በዲሴምበር ወር ዉስጥ፣የእርስዋ ሌጅ ፓርትነርሺፕ ፎር አሴስመንት ኦፍ ሬዲነስ ፎር ኮላጅ ኤንድ ኬሪየርስ(ፒኤአርሲሰ(PARCC))
ግምገማ ዉጤት ይደርሶታሌ፡፡ሇእንግሉዘኛ ቋንቋ ጥበብ ራሱን የቻሇ ሪፓርት እና ሇሂሳብ ትምህርትም ላሊ ሪፓርት ይደርሶታሌ፡፡
የእርስዋ ሌጅ በቀጣዬ የትምህርት ዓመት ሊይ የእርሱን/ሷን ብቃት ሇማሻሻሌ እርስዋ ሉጠቀሙ የሚችለዋቸዉን አቅርቦቶችን ከማቅረብ
በተጨማሪ፤ይህ መመሪያ ከእርስዋ ሌጅ የዉጤት ሪፓረት ሉገነዘቡ ወደሚችለዋቸዉ 5 ዋና ዋና ነገሮች ይመራዋታሌ፡፡
አጠቃሊይ የሆነ ጥያቄ ካሌዋት ወይም ስሇግምገማዋቹ የበሇጠ መረጃ ከፈሇጉ፣እባክዋትን የእኛን ድህረ ገጽ ይጎብኙ
http://osse.dc.gov/parcc.

ከምስጋና ጋር፣

ሀንሱሌ ካንግ
የበሊይ ተቆጣጣሪ

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

የዉጤት ረፓርቱን ክፍልች ማስረዳት
የሪፓርቱ የሊይኛዉ ክፍሌ ሊይ ስሇ ግምገማዉ አጭር ገሇጻ ይገኛሌ፡፡ምን አሌባት ሪፓርቱን በተመሇከተ ጥያቄ የሚኖሮት ከሆነ ከአጭር
ገሇጻዉ በታች የተጠቀሰዉን የአድራሻ መረጃ ሌብ ይበለ፡፡

1) የሌጅዋ አጠቃሊይ የፈተና
ዉጤት እንዴት ነዉ?
የእርስዋ ሌጅ የፈተና ዉጤት ከአምስት የዉጤት
ደረጃዋች ዉስጥ በአንዱ ሊይ ያርፋሌ፡፡የዉጤት
ደረጃዎች የእርስዋ ሌጅ ዉጤት የትኛዉ ደረጃ ሊይ
እንዳሇ እና ሌጅዋ ሇትምህርት ክፍሌ ደረጃዉ
የሚጠበቀዉን ዉጤት ማምጣቱን ሇመሇየት
ይረዳሌ፡፡ ሌጅዋ በደረጃ 4 ወይም 5 ዉስጥ
ያሇ

ዉጤት

የሚጠበቀዉን

ካስመዘገበ፤በትምህርት
ወይንም

ከሚጠበቀዉ

ዘርፋ
በሊይ

ዉጤት አስመዝግቧሌ ማሇት ነዉ፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ እሱ ወይም እርሷ ሇኮላጅ እና ሇሙያ
ዝግጁነት

መንገዱን

ጀምሯሌ/ሇች

ማሇት

ነዉ፡፡ከደረጃ 4 በታች ዉጤት የሚያስመዘገቡ
ተማሪዎች

የክፍሌ-ደረጃ

ክህልቶችን

እና

እዉቀቶችን በማሳደግ ሊይ ያለ ተማሪዎች ሉሆኑ
ይችሊለ፡፡

እነዚህ

ፈተናዎች

ቀደም ብሇዉ

በተቀመጡ መስፈርቶች መሰረት አንድ ተማሪ ምን
ያህሌ ሇዉጥ እያመጣ እንዳሇ ከሚሇኩ በርካታ
መመዘኛዋች አንዱ ብቻ መሆኑን ማስታወስ
ጠቃሚ ነዉ፡፡

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2) የእርስዎ ተማሪ ምን ያህሌ ሌዩ የሆነ
እዉቀት እና ክህልቶችን አዳብሯሌ/ሇች?
ተማሪዎች ስሇ ጥንካሬያቸዉ እና ተጨማሪ
ድጋፍ በሚያስፈሌጋቸዉ ሁኔታዎች ሊይ
ጥሌቅ የሆነ መረጃን በብዙ ንዑስ-ምድቦች
ያገኛለ፡፡ምንም እንኳን የቁጥር ዉጤቶች
ሇንዑስ-ምድቦች የሚሰጥ ባይሆንም፣ሪፓርቱ
ተማሪዋች የሚጠበቀዉን ወይም ከሚጠበቀዉ
በሊይ
ዉጤት
ማምጣታቸዉን፣ወይም
የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማስመዝገብ ጥቂት
እንደሚቀራቸዉ ወይም ከሚጠበቀዉ በታች
ዉጤት ማምጣታቸዉን ያሳያሌ፡፡

3) እርሱ ወይመ እርሷ ከላልች ተማሪዋች
ጋር ሲወዳደር ዉጤቱ ምን ያህሌ ነዉ?
ሪፓርቱ የእርስዋ ተማሪ ዉጤት ከእርሱ/ሷ ያሇፋ
የዲሲ ሲኤኤስ(DC CAS) ፈተና ዉጤቶች ጋር
ተያያዝነት እንዳሇዉ እና ከባሇፈዉ ዓመት
ዉጤት ጋር ሲወዳደር ሌጅዎ ከእርሱ/ሷ እኩዬች
ጋር ሲነጻጸር የትኛዉ ትምህርት ዘርፍ ሊይ
ስኬታማ መሆን እንዳሌቻሇ/ሇች ያሳያሌ፡፡

4) ከዚህ በፊት ከነበሩት ዉጤቶች ጋር የአሁኑ የሌጄ ዉጤቶች እንዴት ይነጻጸራለ?
የፒኤአርሲሲ(PARCC) ግምገማዎች አዲስ መሇኪያ መስመርን የሚያስቀምጡ ሲሆኑ፤የሌጅዎ የፈተና ዉጤቶች ከእርሱ/ሷ ያሇፋ የዲሲ
ሲኤኤስ(DC CAS) ፈተና ሊይ ያለ ዉጤቶች ጋር በቀጥታ ሉወዳደሩ አይገባቸዉም፡፡የፒኤአርሲሲ(PARCC) ፈተናዎች ተማሪዋች
መሌሶቻቸዉን እንዲያብራሩ የሚጠይቅ እና በዓሇም ዙሪያ ሊይ ስራ ሊይ የሚዉለ እዉቀቶችን እና ክህልቶችን፣የብስሇት አስተሳሰብ፣ትንተና፣እና
ጽሁፍን የሚሇካ ፈተና ነዉ፣ይህ ደግሞ ከዲሲ ሲኤኤስ(DC CAS) ፈተናዎች ሇየት ያደርገዎሌ፡፡ሪፓርቱ ሌጅዋ ከእኩዬቹ/ቿ ጋር እርስ/ሷን
ተመሳሳይ የሚያደርገዉን/ጋትን ሁኔታ የአሁኑ የተማሪዎች ዉጤትን ካሇፋ የዲሲ ሲኤኤስ(DC CAS) ዉጤቶች ጋር ቀጥተኛ ባሌሆነ መሌኩ
በማነጻጸር ያሳያሌ፡፡

5) ቀጥል ያሇዉ ነገር ምንድን ነዉ?
በዉጤት ሪፓርቱ ሊይ ያሇዉ መረጃ የተማሪዉን ሇዉጥ ሇመሇካት እና ክህልቶችን ሇመገንባት የሚያስፈሌጉ መመሪያዎችን ሇመስጠት የተዎቀረ
ነዉ፡፡የዉጤት ሪፓርቱ እርስዎ የሌጅዎን ዉጤት በተመሇከተ አስተማሪዉን ሉጠይቁ የሚችለዋቸዉን ጥያቄዎች ይዟሌ፡፡በቀጣዩ ገጽ
ሊይ፣ሌጅዋን ሇመርዳት ስሇሚያስችልት ተጨማሪ አቅርቦቶች የበሇጠ ያዉቃለ፣ከዚህም በተጨማሪ በዉጤት ሪፓርቱ ዙሪያ ከሌጅዋ እና
ከአስተማሪዉ ጋር ሇመወያያት የሚጠቅሙ ፍንጨችን ያገኛለ፡፡

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ስሇ ሌጅዋ ዉጤት ሪፓርት የበሇጠ ማወቅ ይፈሌጋለ?
ስሇ ፒኤአርሲሲ(PARCC) ግምገማዋች እና የኮመን ኮር ስቴት ስታንዳርድስ የበሇጠ መረጃ ማግኘት ከፈሇጉ ከዚህ በታች
የተዘረዘሩትን ድህረ ገጾች ይጎብኙ፡
➤ OSSE.dc.gov/parcc በፒኤአርሲሲ(PARCC) ግምገማዋች እና የኮመን ኮር ስቴት ስታንዳርድስ

ዉጤት

ሪፓርቶቹ ሊይ ዲሲ-ሊይ ያተኮረ መረጃን ሇማግኘት ይጠቀሙት፡፡
➤ PARCConline.org ስሇ ግምገማዋቹ እና ሇወሊጆች እና ተማሪዋች የሚጠቅሙ አቅርቦቶች ሊይ የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት
ይጠቀሙት፡፡
➤ CoreStandards.org ስሇ ኮመን ኮር ስቴት ስታንዳርድስ የበሇጠ ሇማወቅ ይጠቀሙት፡፡

የሌጅዋን የፈተና ዉጤቶች ከደረሶት በሁዋሊ፣ቀጣዩ ነገር ምንድን ነዉ?
ግምገማዋቹን በመጠቀም ሌጅዋን በትምህርት ዙሪያ ሇመርዳት እንዲችለ የሚያግዞት በቁጥር በዛ ያለ አቅርቦቶች ይገኛለ:
➤ GreatSchools.org በቤት ዉስጥ ትምህርት እና መሌመጃዋችን ሇማካሄድ የሚረዱ ይዘቶችን እና በከፍሌ ደረጃ ሊይ
ያተኮሩ ቪዲዬዋችን ያቀርባሌ፡፡
➤ BeALearningHero.org ሇወሊጆች የሚጠቅሙ በዛ ያለ አቅርቦቶች አለት፣ይህም በክፍሌ ደረጃ፣የትምህርት ዘርፍ እና
ይዘት ሊይ በመመርኮዝ አቅርቦቶችን የሚያቀናብር የክህልት መገንቢያ ገጽ እና የመማሪያ መሳሪያዋች ገጽን ያካትታሌ፡፡
➤ HomeworkHelpDesk.org የቤት ስራ ጥያቄዋች ሊይ ወሊጆችን እና ተማሪዎችን መርዳት በሚችለ አስተማሪዋች
የቀጥታ ጥያቄ እና መሌስ አገሌግልትን ያቀርባሌ፡፡
➤ PARCCOnline.org ከ 3 እስከ 11 ክፍሌ ደረጃ ሊለ ተማሪዎች የመሇማመጃ ፈተናዋች እና የናሙና ጥያቄዎችን
ያቀርባሌ፡፡

ስሇ እርሱ/ሷ ዉጤት በተመሇከተ ሌጄን እንዴት ማናገር እችሊሇሁ?
ወሊጆች ሌጆቻቸዉን ማነጋገር ሊይ ባሇሙያ ናቸዉ፡፡ ስሇ ሌጅዋ የፈተና ዉጤቶች በሚወያዩበት ወቅት ማስታወስ የሚገባዎት ጥቂት
ጠቃሚ ነገሮች ከታች ተዘርዝረዋሌ:
➤
➤
➤
➤

የፈተና ዉጤቶች ነጠሊ የሆኑ መሇኪያዎች ብቻ ናቸዉ፡፡
ይህ አዲስ ፈተና ነዉ፣እናም ሁለም ተማሪዋች እስኪሇምዱት ድረስ ጊዜ ይፈሌጋሌ፡፡
በጥንካሬዋች ሊይ ያተኩሩ፡፡
እድገት የሚታይባቸዉ ክፍልች ሊይ የበሇጠ ሇመስራት የሚረዱ እቅድ ንድፎች ሊይ ይወያዩ(ሇምሳላ፣በድህረ ገጽ
ሌምምዶች፣ከአስተማሪ ጋር አብሮ መስራት)

የሌጄን አስተማሪ ስሇ እርሱ/ሷ ዉጤት በተመሇከተ እንዴት ማናገር እችሊሇሁ?
ከሌጅዋ አስተማሪ ጋር ሇሚያደርጉት ዉይይት የሚረዱ ጥቂት ጥያቄዋች ከታች ተዘርዝረዋሌ፡፡
➤
➤
➤
➤

በዚህ ዓመት በሂሳብ እና በንባብ የትምህርት ዘርፎች የሌጄ የትምህርት ግቦች ምንድን ናቸዉ ?
በሂሳብ እና በእንግሉዘኛ ቋንቋ ጥበብ የእኔ ሌጅ ዉጤት እንዴት ነዉ?
እነዚህን ግቦች ሇማሳካት በትምህርት ቤት እና በቤት ዉስጥ የሚያስፈሌጉ ተጨማሪ ድጋፎች ምንድን ናቸዉ?
በእርስዋ እይታ ሊይ በመመርኮዝ፣የእኔ ሌጅ መሌካም ዉጤት ያስመዘገበዉ የትኛዉ የትምህርት ዘርፍ ሊይ ነዉ? የእኔ ሌጅ
እድገት ያሳየባቸዉ ክፍልቹ ጥቂቶቹ እነማን ናቸዉ?

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

