ሂሳብ
ስኮት ቴስታተር

የ7ኛ ክፍል ፈተና ውጤቶች
የDC የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

Anywhere መካከለኛ ትምህርት ቤት

ይህንን ሪፖርት እንዴት አድርገው ይጠቀሙበታል?

ስለዚህ ፈተና

ይህ ሪፖርት የስኮትን ችሎታዎች እድገት ያለዎትን ጥያቄዎች እንዲመልሱ ይረዳዎታል።

ስኮት የPARCC (ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት ትብብር) ሂሳብ ፈተና በ2016 ፀደይ ወራት ወስዷል።
PARCC ተማሪዎችን በጥልቀት እንዲያስቡ፣ ለችግሮችን መፍትሄ እንዲሰጡና ለዚህ ክፍል ወይም
ትምህርት እንዲሁም ለኮሌጅ እና ለሥራ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጉ ዕውቀቶችን እና ችሎታዎችን
ለሚለኩ ጥያቂዎች መልስ እንዲሰጡ ይጠይቃል። እነዚህ ውጤቶች የስኮትን ፍላጎት እና ጥንካሬ
ለመረዳት የሚያስችል ከበርካታ መንገዶች አንዱ ነው። በዚህ መረጃ ላይ በመመርኮዝ ወላጆች
ልጆቻቸው ምን አይነት መረጃ እንደሚያስፈልጋቸው ከአስተማሪዎች እና ከትምህርት ቤት ጋር ሊሰሩ
ይችላሉ። ትምህርት ቤቶች የዚህን ሪፖርት መረጃ በመጠቀም ስርዓተ ምህርትንና ማሻሻያዎችን
ለመጪው ዓመት ለተማሪዎች የተሻለ እቅድ ሊያወጡ ይችካሉ።



የስኮት ውጤት እንዴት ነበር?



በዚህ ትምህርት የስኮት ጥንካሬ እና ድክመት ምንድን ናቸው?



ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲወዳደር የስኮት ውጤት እንዴት ነበር?

ስለዚህ ሪፖርት ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን ከስኮት አስተማሪ ወይም ርዕሰ መምህር ጋር ይነጋገሩ ወይም
ለDCPS በ(202) 123-4567ይደውሉ። ስለPARCC ፈተና ጥያቂዎች ካሉዎት OSSEን
በ(202) 719-6500 ይደውሉ።

በዚህ የሂሳብ ፈተና የስኮት ውጤት እንዴት ነበር?
ይህ ክፍል የተማሪዎን የፈተናውን አጠቃላይ ውጤት ያሳያል። ይህ አጠቃላይ ውጤት የተማሪዎ ችሎታ ደረጃን ይወስናል።

በደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች
ውጤት

650

ደረጃ 1

ደረጃ 2

ለ 7ኛ ክፍል የመማሪያ መለኪያዎች

ደረጃ 3

750

ደረጃ 4

786

ደረጃ 5

ደረጃ 1 የሚጠበቀውን ገና አለሟላም
ደረጃ 2 በከፊል የሚጠበቀውን አሟልቷል
ደረጃ 3 የሚጠበቀውን መቅረብ
ደረጃ 4 የሚጠበቀውን አሟልቷል*
ደረጃ 5 ከሚጠበቀው በላይ*
*ደረጃ 4 & 5 ለሚቀጥለው ክፍል ዝግጁ ለመሆናቸው እና
የከፍተኛ ትምህርትና ኮሌጅን ለመልቀቅና ለስራ ዝግጁ
መሆናቸው ያመለክታል።

የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ?
የስኮት ውጤቶች ከሌሎች ተማሪዎች ውጤት ጋር ሲወዳደር እንዴት እንደሆነ ለማወቅ እና ስኮት
በፈተናው ቁልፍ በሆኑ ክፍሎች ምን ያህል እንደሰራ ለማወቅ የሚቀጥለውን ገጽ ይግለጹ።

የችሎታ ደረጃ

ደረጃ 4

የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ዝርዝሮች

ስኮት ቁልፍ በሆኑ ፈተናዎች ችሎታው እንዴት ነበር?
በዚህ ፈተና በአጠቃላይ የደረጃ 4 ችሎታ ያሳዩ ተማሪዎች የሚጠበቅባቸውን የትምህርት ችሎታ አሳይቷል፣ ስለዚህ ለሚቀጥለው ክፍል ወይም ትምህርት ዝግጁ ነው። ይህ ክፍል በትምህርት ዓይነት
ልጅዎ ደህና፣ በመጠኑ ደህና ወይም ደህና ያልሆነ መሥራቱን/ቷን ያሳያል።

ተጨማሪ እና አጋዥ
ነገሮች

ዋናው ክፍል

የሚጠበቀውን ወይም ከሚጠበቀው የበለጠ

የሚጠበቀውን መቅረብ

የሂሳብ መፍትሄ ፍለጋ
አሰራርን መግለጽ

ሞዴል እና አፕሊኬሽን

መፍትሄዎችን ማሳመንና
መገምገም/የሌሎችን ምክንያቶች ማረም

ምልክቶችንና መሳሪያዎችን በመጠቀም
ችግሮችን መፍትሄ መስጠት እና መወከል

ከሚጠበቀው በታች

የስኮት ችሎታ ከእኩዮቿ ጋር እንዴት ይወዳደራል?
የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የAnywhere MS ተማሪዎች ስኮት
60% በላይ የተሻለ ውጤት አምጥቷል።
የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የDCPS ተማሪዎች ስኮት 50% በላይ
የተሻለ ውጤት አምጥቷል።
የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ፈተና ከወሰዱ የDC ተማሪዎች ስኮት 70% በላይ
የተሻለ ውጤት አምጥቷል።

ካለፈው ዓመት የ6ኛ ክፍል ፈተና ጋር ሲነፃፀር፣ ስኮት ከDC
ተማሪዎች 65% በላይ የተሻለ ውጤት አምጥቷል።

የሚቀጥለው ምንድነው?
ከልጅዎ አስተማሪ ጋር በሚነጋገሩበት የሚቀጥለው ስብሰባ፣ ይህንን ሪፖርት
ያምጡ። የስኮትን አስተማሪ ሊጠይቁ የሚችሉት፡
· የዚህ ዓመት የስኮት ሂሳብ የመማር ሁኔታ እንዴት ነው?
· ስኮት እንዴት እየሰራ ነው?
· በዚህ ዓመት ከስኮት ጋር ለመስራት ይህንን መረጃ እንዴት መጠቀም እችላለሁ?
· ስኮትን ለማገዝ ምን መረጃ መጠቀም አለብኝ?

ተጨማሪ መረጃ የት አገኛለሁ?
· የስኮት ትምህርት ቤት እና ሌሎች ትምህርት ቤቶች ያገኙት ውጤት፡
OSSE.DC.gov ይጎብኙ ወይም DCPS በ(123) 456-7890
ይደውሉ።
· ፈተናው እንዴት እንደተቀረፀና እንዴት እንደሚለካ፡
PARCConline.orgን ይጎብኙ ወይም OSSE በ(202) 719-6500 ይደውሉ።
· እነዚህን ሪፖርቶች፤ ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች እና ትምህርት ቤቶች
እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው:
OSSE.DC.gov/parcc ይጎብኙ ወይም በ(202) 719-6500 OSSE
ይደውሉ።

