ሒሳብ
ስኮት ቴስትቴከር

የ 7ተኛ ክፍል የምዘና ውጤቶች

Anywhere Middle School

DC Public Schools

ስለዚህ ምዘና በተመለከተ

ይሄንን ሪፖርት እንዴት ለመጠቀም ይችላሉ?

ስኮት የ PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for
College and Careers) ን የሒሳብ ፈተና በጸደይ 2018 ላይ ወስዷል። PARCC
ተማሪዎች በጥልቅ እንዲያስቡ፣ ችግሮችን እንዲፈቱ፣ እና በዚህ የክፍል ደረጃ
ወይም ኮርስ፣ እንዲሁም በስተመጨረሻ በኮሌጅ እና እና በሥራ ዓለም ላይ
ስኬታማ ለመሆን የሚያስችላቸውን እውቀት እና ክህሎት የሚመዝኑ ጥያቄዎች
እንዴት እንደሚመልሱ ይጠይቃል። እነዚህ ውጤቶች የስኮትን ፍላጎት እና
ጥንካሬ ለመረዳት ከሚያስችሉት ብዙ መንገዶች ውስጥ መካከል ናቸው። በዚህ
መረጃ መሰረት፣ ቤተሰቦች ለልጆቻቸው ድጋፍ ለማቅረብ ግብእቶችን መለየት ላይ
ከመምህራኖች ጋር እና ከትምህርት ቤቶች ጋር አብረው ሊሰሩ ይችላሉ። ትምህርት
ቤቶች በዚህ ሪፖርት ላይ የቀረበውን መረጃ በመጪው ዓመት ላይ ለተማሪዎች
በተሻለ መልኩ የሚያስተምሩበትን ዘዴ እና ማበልጸጊያቸውን ለማቀድ ሊጠቀሙበት
ይችላሉ።

ይሄ ሪፖርት ስለ ስኮት ክህሎቶች መጎልበት ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ
ያግዞታል፡
•

ስኮት እንዴት ዓይነት ውጤት አገኘ?

•

በዚህ ትምህርት ላይ የስኮት ጥንካሬዎች እና ድክመቶች ምንድን ነው?

•

ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲወዳደር የስኮት ውጤት እንዴት ይመስላል?

ስለዚህ ሪፖርት ምንም ዓይነት ጥያቄዎች ያሎት እንደሆነ፣ እባክዎን የስኮትን
አስተማሪ ወይም ዋና ሃላፊ ያነጋግሩ፣ ወይም DCPS በ (202) 442-5885ላይ
ደውለው ያግኙ።
ስለ PARCC ፈተና ምንም ዓይነት ጥያቄዎች ያሎት እንደሆነ፣ OSSE ን በ (202)
719-6500ላይ ደውለው ያግኙ።

በዚህ የሒሳብ ምዘና ላይ ስኮት ምን ያህል ውጤት አገኘ?
ይሄ ክፍል በምዘናው ላይ ልጅዎ ያገኘውን ጠቅላላ ውጤት ያሳዮታል። ውጤቱ የእርስዎ ተማሪ በየትኛው ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ይወስናል።

የአፈፃፀም ደረጃ

ደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች

ደረጃ 4

ለ 7ተኛ ክፍል የመማር መስፈርቶች ላይ
የሚጠበቅባቸው ደረጃ ላይ ደርሷል።

ውጤት

760
760

650

ደረጃ 1

700

ደረጃ 2

725

ደረጃ 3

750

ደረጃ 4

786

ደረጃ 5

ደረጃ 1የሚጠበቅበትን እስካሁን አላሟላም
ደረጃ 2 በከፊል የሚጠበቅበትን አሟልቷል
ደረጃ 3 የሚጠበቅበት ላይ ደርሷል

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ?

ደረጃ 4 የሚጠበቅበትን አሟልቷል*

በምዘናው ቁልፍ ነገሮች ላይ እንዴት ስኮት እንደሰራ፣ የስኮት ውጤት ከሌሎች
ተማሪዎች ጋር እንደሚነፃፀር ለማወቅ የሚቀጥለው ገጽ ላይ ይሂዱ።

ደረጃ 5 ከሚጠበቅበት በላይ አሟልቷል*
*ደረጃ 4 እና 5 ለሚቀጥለው የክፍል ደረጃ
እና ሃይ ስኩልም ለመልቀቅ እና
ለኮሌጅ እና ለሥራ ዓለም ዝግጁ መሆን ያመላክታል

850

የአፈፃፀም ደረጃ

7ተኛ ክፍል የሒሳብ ዝርዝሮች

ደረጃ 4

ስኮት የምዘናው ቁልፍ ክፍሎች ላይ ምን ዓይነት ውጤት አመጣ?
በዚህ ምዘና ላይ በአጠቃላይ በደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች የሚጠበቅባቸውን የመማር ግምቶች አሳክተዋል እና ለሚቀጥለው ክፍል ወይም ኮርስ ዝግጁ ናቸው።
ይሄ ክፍል ልጅዎ የሚጠበቅባቸውን ያሟሉ ወይም ያለፉ፣ የሚጠበቅባቸው ነገር ላይ የደረሱ፣ ወይም ያላሟሉ ወይም በከፊል የሚጠበቅባቸውን ያሟሉ ተማሪዎች ጋር ሲነፃፀር ምን
ዓይነት ውጤት እንዳመጣ ያሳያል።
ዋና ይዘት

ተጨማሪ እና ደጋፊ ይዘት

የሒሳብ ምክንያታዊነት አገላለጽ

ሞዴል ማድረግ እና አተገባበር

አሟልቷል ወይም አልፏል

ከታች

ለማሟላት ተቃርቧል

አሟልቷል ወይም አልፏል

ራዲካሎች/ኤክስፖነንቶች፣ ፋንክሽኖች
ፓይታጎራስ ቲዮረም

ምክንያታዊ ያልሆኑ ቁጥሮች፣ ይዘት፣
ስካተር ፕሎቶች

መፍትሔዎችን ማሳመን እና የሌሎችን
ምክንያታዊነት ማረም

ምልክቶችን እና መገልገያዎችን በመጠቀም
ችግሮችን ለይቶ መፍታት መቻል

የሚጠበቅበትን አሟልቷል ወይም አልፏል

የሚጠበቅበትን ለማሟላት ተቃርቧል

ከተጠበቀው በታች

የስኮት አፈፃጸም ከሌሎች ጋር ሲወዳደር ምን ይመስላል?
Anywhere MS ውስጥ የ 7ተኛ ክፍል ሒሳብ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች
ስኮት ከ 60% ተማሪዎች በላይ የተሻለ ውጤት አግኝቷል።
DCPS ውስጥ ስኮት የ 7ተኛ ክፍል ሒሳብ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ስኮት ከ
50% ተማሪዎች በላይ በላይ የተሻለ ውጤት አግኝቷል።
DC ውስጥ የ 7ተኛ ክፍል ሒሳብ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ስኮት ከ70%
ተማሪዎች በላይ በላይ የተሻለ ውጤት አግኝቷል።
በንጽጽር፣ ከባለፈው ዓመት የ6ተኛ ክፍል ሒሳብ ፈተና አንፃር፣ ስኮት
በ DC ውስጥ 65% ከሚሆኑ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት አምጥቷል።

ከጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው?
ይሄንን ሪፖርት ከተማሪዎ መምህር ጋር በሚደረገው ቀጣዩ ስብሰባ ላይ ያምጡት።
የስኮትን መምህራኖች የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላሉ፡
•

በዚህ ዓመት ሒሳብ ውስጥ ስኮት ምን እንደሚማር?

•

ስኮት እንዴት እየሰራ ነው?

•

በዚህ ዓመት ከስኮት ጋር አብሬ ለመስራት እንዴት ይሄን መረጃ እጠቀማለሁ?

•

ስኮትን ለመደገፍ የትኛዎቹን ግብአቶች መጠቀም እችላለሁ?

የበለጠ መረጃ የት ማግኘት እንደሚችሉ መጠየቅ?
•

የስኮት ትምህርት ቤት እና ለሌሎች ትምህርት ቤት ምን ዓይነት ውጤት
እንዳመጡ፡
ይጎብኙ Results.OSSE.DC.gov ወይም DCPS (202) 442-5885 ላይ
ይደውሉ።

•

ፈተናው እንዴት እንደተዘጋጀ እና ምን እንደሚመዝን፡
ይጎብኙ PARCConline.org ወይም OSSE (202) 719-6500 ላይ ይደውሉ

•

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

