
 
 
 
 

[ቀን] 
 
ዉድ ወሊጅ ወይም አሳዳጊ: 
 
ሌጆችዎ በትምህርት ዓመት ዉስጥ በሚያድጉበት እና በሚማሩበት ወቅት፣በዋና የትምህርት ክህልት ዘርፎች ሊይ እሱ ወይም እሷ ምን 
እደሚያዉቅ ወይም እንደምታዉቅ እና ምን ያህሌ ስኬታማ እንቅስቃሴ እያደረገ ወይም እያደረገች መሆኑን መመዘን እንፈሌጋሇን፡፡ይህን 

ደብዳቤ  የጻፍንልት፤[የትምህርት ቤቱ ስም] ፓርትነርሺፕ ፎር አሴስመንት ኦፍ ሬዲነስ ፎር ኮላጅ ኤንድ ኬሪየርስ(ፒኤአርሲሲ)፣እና 

የዲሲ የሳይንስ ግምገማዎችን በጸደይ ወራት የሚሰጥ መሆኑን ሌናሳዉቆ ነዉ፡፡ [አስፈሊጊ ሆኖ ከተገኘ፣የታወቀ የማገናዘብ ችግሮች 
ያለባቸዉ እና ግምገማዎቹን ሇመዉሰድ ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የመሌቲ-ስቴት አሌተርኔት አሴስመንት(ኤምኤስኤኤ) እና የዲሲ የሳይንስ 

አሌተርኔት ግምገማዎችን ይወስዳለ የሚሌ መረጃ ያስፍሩ] ሇዲስትሪክቱ የተዘጋጁት እነዚህ በግዛቱ ዉስጥ መሰጠት ያሇባቸዉ 

ግምገማዎች ሇመጀመሪያ ጊዜ መሰጠት የጀመሩት በ2014-15 የትምህርት ዓመት ሲሆን ስሇ ሌጅዎ የትምህርት ሇዉጥ ወሳኝ የሆኑ 
መረጃዎችን ያሳያለ፡፡ከእነዚህ ግምገማዎች የሚገኙት ዝርዝር ዉጤቶች ወሊጆች የሌጆቻቸዉን ፍሊቸጐቶች እና ጥንካሬዎች መገንዘብ 
እንዲችለ እና ከትምህርት ቤቶች ጋር አብረዉ በመስራት የሌጆቻቸዉን ትምህርት ሇመደገፍ አስፈሊጊ የሆኑ አቅርቦቶችን ሇይተዉ 
ማወቅ እንዲችለ  ያግዛቸዎሌ፡፡ትምህርት ቤቶች መረጃዉን በመጠቀም በቀጣዩ የትምህርት ዓመት ሇሚመጡ ተማሪዎች የተሻለ 
መመሪያዎች፣ድጋፎች እና ተማሪዎችን ማበሌጸግያ መንገዶችን መቀየስ እንዲችለ እና ሇሁለም ተማሪዎች መመሪያዎችን ማጠናከር  
እንዲችለ ይረዳቸዎሌ፡፡ 
 
በኮልምቢያ ዲስትሪክት፣የፒኤአርሲሲ[ወይም ኤምኤስኤኤ] ሂሳብ እና የእንግሉዝኛ ቋንቋ ጥበብ/የማንበብ እና የመጻፍ 

ችልታ(ኢኤሌኤ) ግምገማዎች ከ 3-8ኛ ክፍሌ ደረጃ ያለ ተማሪዎች እንዲወስዱ ይፈሇጋሌ፡፡ከዚህም በተጨማሪ የሁሇተኛ ደረጃ 

ትምህርት ተማሪዎች ከፒኤአርሲሲ ኢኤሌኤ II፣እና ጄዎሜትሪ ወይም ኢንተግሬትድ ሂሳብ II፣[ወይም 11ኛ  ክፍሌ ሇ ኤምኤስኤኤ ብቁ 

የሆኑ ተማሪዎች]   የተገናኙ ኮርሶችን የሚወስዱ ከሆነ፤ተማሪዎች በሚወስዷቸዉ ኮርሶች እና በትምህርት ቤቶች ስርዓተ ትምረት ሊይ 

በመመርኮዝ ግምገማዎቹን እንዲወስዱ ይፈሇጋሌ፡፡ በእኛ ትምህርት ቤት፣ [አብዛኞቹ ተማሪዎች] ፒኤአርሲሲ[እና/ወይም ኤምኤስኤኤ] 
ግምገማዎችን በ [ኮምፒዉተር/ወረቀት] ሊይ ይወስዳለ፡፡ በ 5 እና 8ኛ የክፍሌ ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች እና የባዬልጂ ኮርስ የሚወስዱ 
የሁሇተኛ ደረጃ ትምህርት ተማሪዎች የዲሲ የሳይንስ ግምገማዎች እንዲወስዱ ይፈሇጋሌ፡፡ እባክዎትን ስጋት እንዳይገባዎት፤የተሇየ 

የትምህርት ፍሊጐት ያሊቸዉ ተማሪዎች በእነሱ የግሌ እቅዶች(አይኢፒ፣ኢኤሌኤሌ፣504) ሊይ ተመስርቶ አስፈሊጊ የሆኑ አቅርቦቶች 
ይሟለሊቸዎሌ፡፡  
 
በ [የትምህርት ቤቱ ስም]፣ግምገማዎቹ ቀጥል በተዘረዘረዉ መርሀ ግብር መሰረት ይሰጣለ: 
[የእርስዎን መርሀ ግብር እዚህ ጋር ይዘርዝሩ] 
ፒኤአርሲሲ: 
የዲሲ ሳይንስ: 
ኤምኤስኤኤ: 
 
የዲሲ ተማሪዎች ምን እንደሚያዉቁ እና ምን የማድረግ ብቃት እናዳሊቸዉ ሁሊችንም የበሇጠ መገንዘብ እንድንችሌ በሚረዱን በእነዚህ 
የሊቀ-ጥራት ባሊቸዉ፣የቀጣዩ ትዉሌድ ግምገማዎች ሊይ መሳተፍ በመቻሊዉ እኛ በጣም ደስተኞች ነን ፡፡ግምገማዎቹን የበሇጠ 

ሇመረዳት እና ሇግምገማዎቹ ዝግጅት እንዲራዳዎት www.osse.dc.gov/parcc and results.osse.dc.gov ድህረ ገጾችን 
በመጐብኘት በርከት ያለ አቅሮቦቶችን ማግኘት ይችሊለ፣ይህም የዉጤት ሪፓርቱንም ያካትታሌ፡፡ ሌጅዎ የእርሱን ወይም የእርስዎን 
ከሁሌጊዜም የተሸሇ ዉጤት ማስመዝገብ እንዲችሌ ወይም እንድትችሌ በማበረታታት እንዲደግፋን እና በግምገማዎቹ እና በመመሪያዎቹ 
መርሀ ግብሮች ወቅት የእርስዎ ሌጅ በተባሇዉ ሰዓት እንዲገኝ ወይም እንድትገኝ እንዲያደርጉሌን በትህትና 
እንጠይቃሇን፡፡በተጨማሪም፣ የእርስዎ ሌጅ የዚህ ዓመቱ የናሽናሌ አሴስመንት ኦፍ ኤዱኬሽናሌ ፕሮግረስ(ኤንኤኢፒ) ናሙና ተካፋይ 

የነበረ ከሆነ ወይም ከሆነች፣እርስዎን እና ሌጅዎን ሌናመሰግን እንወዳሇን! 
 
አዲሶቹ ግምገማዎችን በተመሇከተ ምንም አይነት ጥያቄዎች ካልት፤እባክዎትን እኔን ያግኙኝ፣ከእርስዎ ጋር ሇመመካከር በጣም ደስተኛ 
ነኝ፡፡ ቀጣይነት ሊሇዉ ድጋፎ እና ትብብርዎ እመሰግናሇሁ፡፡ 
 
ከአክብሮት ጋር፣ 

 
 
[የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር] 
[የትምህርት ቤቱ አድራሻ መረጃ]  

http://www.osse.dc.gov/parcc%20and%20results.osse.dc.gov

