
  

ትምህርታዊ ጉዞ 
የተማሪን ስኬት ማረጋገጥ

የትምህርት ማእቀፍ ማረጋገጫ ለመለካት የሚረዳ መመሪያ  

ተማሪዎች ላሏቸው ወላጆች  
ከመዋእለህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል
2017–2018



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

የሙዋዕለ ሕፃናት ሂሳብክህሎት ለመለካት የሚረዳ የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(የመውዓለ ህጻናት ሂሳብ)  
 
ከ  ....ቀን   .... ኛው   

ሣምንት  5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ .... ቀን ... ኛው 
ሣምንት 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5 - ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25 3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል  10 - ጁን 12 

K KRA KRA 
9/5/17 – 10/6/17     

K MAP-P  MAP-P 
9/11/17 – 11/3/17   MAP-P 

1/2/18 – 1/24/18  MAP-P 
4/3/18 – 6/1/18  

K ሂሳብ 
  EMAT #2 

1/2/18 – 1/24/18  EMAT #3 
3/9/18 – 4/6/18  EMAT #4 

5/21/18 – 6/12/18 
 የችሎታ መመዘኛ(በሴሚስተር - 1 የመስክ ቴስት TBD)  

#3: 11/9/17 – 12/1/17: #4: 12/2/17 – 12/22/17  የችሎታ መመዘኛ (በሴሚስተር - 1 የመስክ ቴስት TBD) 
#5: 1/25/18 – 2/14/18; #6: 2/15/18 – 3/8/18; #7: 4/9/18 – 4/27/18; #8: 4/30/18 – 5/18/18  

 
 

ግምግማ 
 

ጊዜ 
(ደቂቃዎች) አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ 

የምላሽ-አስተያየት ጠቀሜታ 
ጥራትን ለማረጋገጥ የትምህርት አቀራረብ ውሳኔ 

ማዕቀፍ 

ለወላጆች ውጤቶች 
እንዴት ሪፖርት 
እንደሚደረጉ 

MAP-P ሂሳብ 
 

ሦስት 45 - ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት =135 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ-ክፍል መገናኛ 
አውታር/Online  

ለሂሳብ ትምህርት ይዘት የመረዳት ችሎታ መደበኛ የክፍል - 
ደረጃ ሞዴል/ምርጥ ተሞክሮ ምዘና ለማድረግ ይጠቅማል። 

ከፎል እስከ ዊንተር እና ስፕሪንግ ድረስ የተማሪ 
በትምህርት እድገት ያሳየው ለውጥ እና ክንውኖችን 
መለኪያ ይሰጣል። ወላጆች ስለልጃቸው የሂሳብ 
አሠራር እና አልጄብራዊ አስተሳሰብ፣ ቁጥር እና 
ስሌቶች፣ መለካት፣ እና አሃዛዊ/ውሂብ መረጃ፣ እና 
የጂኦሜትሪ እውቀት/የመረዳት ችሎታ እንዲገነዘቡ 
መርዳት። 

በmyMCPS parent 
portal እና/ወይም 
ከት/ቤት በወረቀት ቅጅ 

EMAT 
 
 

ሦስት 20 ደቂቃ 
ክፍለ ጊዜያት = 60 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 
 

አነስተኛ - 
ቡድን ወይም 
አንድ - ለ - 
አንድ  

ወረቀት/እርሳስ  ስለ ዋንኞቹ የሂሳብ ትምህርት ደረጃ መስፈርቶች ተማሪ በክፍል 
ደረጃ እና ከክፍል በአጠቃላይ ያለውን/ያላትን የመረዳት ጥልቀት 
ለመከታተል የሚረዳ መለኪያ፡፡  

የአስተማሪን የማስተማር ዘዴ እቅድ እና የማስተማሪያ 
እቃዎችን አመራረጥ ማሳወቅ፡፡ የመምህራን 
መረጃ/ውሂብ ክለሳ፣ በክዋኔ/አፈጻጸም ሂደት ላይ 
የተደረገ ውይይት፣ ጠንካራ ጎን፣ ፍላጎት/ዝንባሌ፣ እና 
የማስተማር ስልቶችን ለይቶ ማወቅ።  

የመምህር ምዘና እና 
የተማሪ ምልልስ ስብሰባ 
የተካሄደ በትን ውጤት 
ወደቤት ይላካል። 

ሂደት መለኪያ/መቆጣጠሪያ  ሁለት 20-ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 40 
ደቂቃዎች ጠቅላላ/ 
ዓመት 

ትንሽ-ግሩፕ 
ወይም 
ጠቅላላ-ክፍሉ 

ወረቀት/እርሳስ  ሂሳብን የመረዳት ችሎታ ምዘና እንዲሁም  ቀደም ሲል የተሰጡ 
መስፈርቶች።  

የየእለቱን ትምህርት ማሳወቅ እና ለተማሪዎች ምላሽ 
መስጠት፤ የተገኘውን ምላሽ ከPARCC ጠንካራ 
ግምገማ ጋር ማጣጣም። 

የተማሪ መልሶች እና 
የመምህር ግምገማ 
ለውይይት ስብሰባ ሊቀርብ 
ይችላል እናም ወደ ቤት 
ይላካል። 

የኤሌሜንታሪ/አንደኛ ደረጃ የሂሳብ ግምገማ ስራ (EMAT = Elementary Mathematics Assessment Task) 
የአካዳሚ እርምጃ ሚዛን- ሂሳብ (MAP-P = Measures of Academic Progress - Math) 
የኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁነት ግምገማ ሽርክና (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 

 



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

የሙዋዕለ ህፃናት ምንባብ ትምህርትክህሎት ለመለካት የሚረዳ የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች  2017–2018 
(ለመውዓለ ህፃናት ማንበብና መፃፍ) 
 

 

ከ           ቀን         
ሣምንት 5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ         ቀን                    
ሣምንት 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5 - ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25  3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል 10 - ጁን 12 

K KRA KRA 
9/5/17 – 10/6/17     

K ምንባብ 
 mClass 

9/11/17 – 10/10/17 
MIRL 

10/11/17 – 11/10/17  MIRL 
12/1/17 – 12/22/17  mClass 

1/2/18 – 2/1/18 MIRL 
2/1/18 – 2/28/18  MIRL 

4/3/18 – 4/30/18 mClass 
5/3/18 – 5/31/18  

  የጽሁፍ መልስ 
ሣምንት  9 

1/22/18 – 2/16/18 
 የጽሑፍ መልስ 

ሣምንት 7 3/12/18 – 
4/6/18 

 የጽሑፍ መልስ  
ሣምንት 6 5/14/18 – 6/1/18 ወይም 
ሣምንት 8 5/29/18 – 6/13/18 

 
ግምግማ 

 
ጊዜ 

(ደቂቃዎች) አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ የመልስ አሰጣጥ ፋይዳ 
ጥራትን ለማረጋገጥ የትምህርት አቀራረብ ውሳኔ ማዕቀፍ 

ለወላጆች ውጤት እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረግ 

mClass/ 
APPR 
 
 

ሦስት 45 - 
ደቂቃ = 135 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

መማሪያ 
ክፍል 

ተማሪ 1:1፣ 
መምህር/ት 
እንደ ፈታኝ 

ተማሪ የማንበብ ችሎታ (ትክክለኛነት፣ ርቱዕነት፣ 
በቅልጥፍና የማንበብና የመረዳት ችሎታ) 
ለመገምገም የክፍል ደረጃ-ልክ መገምገሚያ 
ሥርዓት። ትምህርትን ወደ ልጁ/ልጅቱ 
ፍላጎት/ዝንባሌ ለማስተካከል ካሉት በርካታ 
አሃዛዊ መረጃ/ውሂብ ነጥቦች አንዱ። 

ከፎል እስከ ዊንተር እና ስፕሪንግ ድረስ ስለ ተማሪ እድገት እና 
አፈፃፀም ውጤት/መለኪያ ይሰጣል። ወላጆች ልጃቸው በክፍል 
ደረጃ ማንበብ እንደሚ(ምት)ችል እንዲያውቁ ይረዳል። 
 

በmyMCPS parent 
portal እና/ወይም 
ከት/ቤት የሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

ትምህርታዊ 
ጽሑፎችን 
የማንበብ 
ደረጃ 
መቆጣጠሪያ 
(MIRL) 
 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
80 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

መማሪያ 
ክፍል 

አነስተኛ ቡድን 
ወይም 1:1፣ 
ከመምህር ጋር 
እንደፈታኝ 
ሆኖ/ና 

የተማሪን የትምህርት ንባብ ደረጃ መለኪያ መርጃ  
የሚወሰነው፣ በተማሪው/ዋ ትክክለኛነት፣ 
ርቱዕነት፣ እና ጽሑፍ የመረዳት ችሎታ።  

የመምህሩ(ሯ)ን እቅድና ትምህርት፣ እና የንባብ ቡድኖችን ስለ 
ማደራጀት ጨምሮ የማስተማሪያ ዕቃዎችን አመራረጥ ይገልፃል። 
መምህራን አሃዛዊ/ውሂብ መረጃዎችን መከለስ፣ የትግበራ 
ሂደቶችን መወያየት፣ ጠንካራ ጎኖችን መለየት፣ 
ፍላጎት/ዝንባሌዎች፣ እና የማስተማር ስልቶችን ክለሳ ማድረግ።  

በተማሪው ሪፖርት 
ካርድ ላይ የተገለጸው 
የትምህርት ንባብ 
ደረጃ በሚለው ላይ 
ነው። 

የጽሑፍ መልስ 
 

 

ሦስት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
60 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ለየብቻ/በግ
ል የመስራት 
ጊዜ  

ወረቀት/እርሳስ የማንበብና መረዳት ችሎታን በጽሑፍ መግለጽ 
(የንባብ ችሎታ/ዕውቀት፣ የጽሑፍ አገላለጽ፣ እና 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ) 

የየእለቱን ትምህርት ማሳወቅና ምላሹን ለተማሪዎች ማቅረብ፣ ከ 
PARCC ጥብቅ/ጠጣር ግምገማ ጋር ማጣጣም። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ/ኮንፈረንስ 
ይቀርባል ወደየቤትም 
ይላካል። 

የመጀመሪያ ደረጃ ንባብ ግምገማ (mClass/APPR = Assessment Program in Primary Reading) 
የኮሌጅ እና ሥየራ ዝግጁነት ግምገማ ሸሪኮች (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

1ኛ ክፍል ሂሳብክህሎት ለመለካት የሚረዳ የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(1ኛ ክፍል ሂሳብ) 
 

 
 

ከ           ቀን                              
ሣምንት 5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ   ቀን                    
ሣምንት 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5- ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25 3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል 10 - ጁን 12 

1 MAP  MAP-P 
9/11/17 – 11/3/17   MAP-P 

1/2/18 – 2/16/18  MAP-P 
4/3/18 – 6/1/18  

1 ሂሳብ 
 EMAT #1 

10/19/17 – 11/8/17  EMAT #2 
1/2/18 – 1/24/18   EMAT #3 

3/9/18 – 4/6/18  EMAT #4 
5/21/17 – 6/12/17 

 የግስጋሴ መለኪያ (1 የመስክ ቴስት በሴሚስተር - TBD) 
#1: 9/12/17-10/4/17;  #2: 9/27/17-10/18/17;  #3: 11/9/17-12/1/17;  #4: 12/2/17-12/22/17   የግስጋሴ መለኪያ (1 የመስክ ቴስት በሴሚስተር - TBD) 

#5: 1/25/18-2/14/18;  #6: 2/15/18-3/8/18;  #7: 4/9/18-4/27/18;  #8 4/30/18-5/18/18  
 

መለኪያ ጊዜ አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ የመልስ አስጣጥ ፋይዳ 
ጥራትን ለመጠበቅ የትምህርት አቀራረብ ውሳኔ ማዕቀፍ* 

ለወላጆች ውጤት እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረግ 

MAP-P  
 

ሦስት 45 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
135 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 

በመገናኛ 
አውታር/O
nline 

በሂሳብ ይዘት የእድገት መለኪያው የክፍል - ደረጃ ማነፃፀሪያ 
ሞዴል በመጠቀም ነው።  
  

የተማሪ እድገትና ክንዋኔ ስራዎችን ከፎል፣ እስከ ዊንተር፣ 
እና ስፕሪንግ ድረስ ያቀርባል። ወላጆች ስለልጃቸው 
ስሌቶችን እና አልጄብራዊ/ሂሳብ አስተሳሰብ፣ ቁጥሮች እና 
ስሌቶች፣ መለካት እና አሃዛዊ ውሂብ/ዳታ፣ እና ጅኦሜትሪ 
የመረዳት/የማወቅ ችሎታ እንዲገነዘቡ ይረዳል። 

በmyMCPS parent 
portal እና /ወይም 
ከት/ቤት በሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

EMAT 
 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
80 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

አነስተኛ 
- ቡድን 
ወይም 
ጠቅላላ-
ክፍል 

ወረቀት/እር
ሳስ 
 

ተማሪው/ዋ በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ የበለጠ 
የሚሰጠውን የሂሳብ ትምህርት የመቀበል ችሎታው(ዋ)ን 
በዋነኞቹ የሂሳብ መደበኛ መስፈርቶች በማነፃፀር ምን ያክል 
ጥልቀት/ችሎታ እንዳለው /እንዳላት በመቆጣጠር መርዳት።  

የአስተማሪን እቅድ እና ትምህርት አቀራረብ እና የትምህርት 
መርጃ እቃዎችን አመራረጥ ማሳወቅ። መምህራን አሃዛዊ 
መረጃዎችን/ዳታ ክለሳ ያደርጋሉ፤ በአሰራር ሂደት ውይይት 
ያደርጋሉ፤ ጠንካራ ጎኖችን፣ ፍላጎት/ዝንባሌ እና የትምህርት 
አቀራረብ ስልቶችን ይለያሉ።  

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ ይቀርብ 
ይሆናል እና 
ወደየቤትም ይላካል። 

የግስጋሴ 
መለኪያ። 
 
 

ሁለት 20 - 
ደቂቃ ክፍለጊዜ 
= 40 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 
 

አነስተኛ 
- ቡድን 
ወይም 
ጠቅላላ - 
ክፍል 

ወረቀት/እር
ሳስ 
 

ሂሳብ የመረዳት/የመያዝ ችሎታ እና ቀደም ሲል የተሰጠ 
መመዘኛ።  

የየእለቱን ትምህርት ማሳወቅ እና ለተማሪዎች ምላሽ 
መስጠት፤ የተገኘውን ምላሽ ከPARCC ጠንካራ ግምገማ 
ጋር ማጣጣም። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ/ኮንፈረንስ  
ይቀርባል ወደየቤትም 
ይላካል። 

የአንደኛ ደረጃ ሂሳብ ግምገማ ስራ (EMAT = Elementary Mathematics Assessment Task) 
የአካዳሚ ግስጋሴ ሥራዎች/መለኪያዎች - ሂሳብ (MAP-P = Measures of Academic Progress - Math) 
ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት ግምገማ ሽርክና (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

1ኛ ክፍል ምንባብ ክህሎት ለመለካት የሚረዳ የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(1ኛ ክፍል ማንበብና መጻፍ)  
 

ከ                          
ቀን                   
ሳምንት 

5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ                    
ቀን                                   
ሳምንት 

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5 - ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25  3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል 10 - ጁን 12 

1 ምንባብ 
 ኤም ክፍል (mClass) 

9/11/17 – 10/10/17 
MIRL 

10/11/17 – 11/10/17  MIRL 
12/1/17 – 12/22/17  ኤም ክፍል (mClass) 

1/2/18 – 2/1/18 MIRL 
2/1/18 – 2/28/18  MIRL 

4/3/18 – 4/30/18 ኤም ክፍል (mClass) 
5/3/18 – 5/31/18  

 
የጽሑፍ መልስ 
ሳምንት 7 10/16/17 

– 11/3/17 
  

የጽሑፍ መልስ 
ሣምንት 6 

1/2/18 – 1/24/18 
 

የጽሑፍ መልስ 
ሣምንት 2 2/5/18 – 2/26/18 ወይም 
ሣምንት 5 2/26/18 – 3/16/18 

  
የጽሑፍ መልስ 
ሣምንት 5 5/7/18 

– 5/25/18 
 

 
መለኪያ 

 ጊዜ አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ የምላሽ ፋይዳ 
ለጥራት ዋስትና የትምህርት ውሳኔ አሰጣጥ ማዕቀፍ 

ለወላጆች ውጤት እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረግላቸው 

mClass/ 
APPR 
 
 

ሦስት 45 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
135 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

መማሪያ 
ክፍል 

አንድ-ለ-
አንድ ቴስት 
ከመምህር 
ጋር 
እንደፈታኝ 

የተማሪው(ዋ)ን ለብቻ የማንበብ ደረጃዎች 
(ትክክለኛነት፣ ርቱዕነት፣ ንባብ የመረዳት 
ችሎታዎች) እና ትምህርቱን ማስተላለፍ መሠረታዊ 
የግምገማ ስልት። 

የክፍል - ደረጃ ንባብን ይለካል። ከፎል፣ እስከ ዊንተር፣ እና 
ስፕሪንግ ድረስ በየመሃከሉ ጣልቃ እና በማጠቃለያ የተማሪን 
ከጊዜ ወደጊዜ የትምህርት እድገት እና ክንውን የችሎታ 
መለኪያ ሪፖርት ይሰጣል።  
 

በmyMCPS parent 
portal እና/ወይም ከት/ቤት 
በሚሰጥ የወረቀት ቅጅ 

የትምህርት 
አሰጣጥ ደረጃ 
ክትትል 
(MIRL) 
 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
80 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

አነስተኛ 
ቡድን 
ወይም 
አንድ-ለ-
አንድ 

ተማሪው/ዋ 
እያነበበ/ች 
መምህር 
ውጤት 
ይመዘግባል/
ትመዘግባለች
። 

የተማሪው/ዋ ትክክለኛነት፣ ርቱዕነት፣ እና ጽሑፍን 
የመረዳት ችሎታ እንደሚወስነው፣ የተማሪን 
ትምህርታዊ ንባብ ደረጃ ይቆጣጠራል።  

የመምህሩ(ሯ)ን እቅድና ትምህርት፣ በመታገዝ የንባብ 
ቡድኖችን ማደራጀት እና የማስተማሪያ እቃዎችን አመራረጥ 
ጨምሮ ማሳወቅ። የመምህራን የክለሳ አሃዛዊ መረጃ/ውሂብ፣ 
በአፈጻጸም ቅጦች ላይ ውይይት ማድረግ፣ ጠንካራ ጎኖችን፣ 
ፍላጎት/ዝንባሌ እና የትምህርት አቀራረብ ስልቶችን መለየት። 

በተማሪው/ዋ ሪፖርት 
ካርድ ላይ የትምህርት 
ንባብ ደረጃ በሚል 
ሪፖርት ተደርጓል።  

የጽሑፍ መልስ 

 

 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 
80 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ለየብቻ 
የመስሪያ 
ጊዜ  

ወረቀት/እርሳ
ስ 

ንባብ የመረዳት ችሎታን በጽሑፍ መግለጽ (የንባብ 
ችሎታ፣ ሃሳብን በጽሑፍ መግለጽ፣ እና የእንግሊዝኛ 
ቋንቋ አጠቃቀም) ግምገማ። 

የየእለቱን ትምህርት ማሳወቅና ምላሹን ለተማሪዎች ማቅረብ፣ 
ከ PARCC ጥብቅ/ጠጣር ግምገማ ጋር ማጣጣም። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ ሊቀርብ 
ይችላል ወደየቤትም 
ይላካል። 

የመጀመሪያ ደረጃ ምንባብ ግምገማ (mClass/APPR  = Assessment Program in Primary Reading) 
የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ግምገማ ሽርክና (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

2ኛ ክፍል ሂሳብsክህሎት ለመለካት የሚረዳ የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(2ኛ ክፍል ሂሳብ) 
 

ከ              ቀን               
ሣምንት 5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ           ቀን                  
ሣምንት 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5 - ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25 3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9  4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል 10 - ጁን 12 

2 MAP  MAP-P 
9/11/17 – 11/3/17   MAP-P 

1/2/18 – 2/16/18  MAP-P 
4/3/18 – 6/1/18  

2 MAP  EMAT #1 
10/19/17 – 11/8/17  EMAT #2 

1/2/18 – 1/24/18  EMAT #3 
3/9/18 – 4/6/18  EMAT #4 

5/21/18 – 6/12/18 
2 ሂሳብ  የግስጋሴ መለኪያ (1 የመስክ ቴስት በሴሚስተር - TBD) 

#1: 9/12/17-10/4/17;  #2: 9/27/17-10/18/17;  #3: 11/9/17-12/1/17;  #4: 12/2/17-12/22/17  ግስጋሴ መለኪያ ( 1 የመስክ ቴስት በሴሚስተር - TBD) 
#5: 1/25/18-2/14/18;  #6: 2/15/18-3/8/18;  #7: 4/9/18-4/27/18;  #8 4/30/18-5/18/18  

 

መለኪያ 
 ጊዜ አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ የመልስ ፋይዳ 

ለትምህርት ጥራት ዋስትና የትምህርት አቀራረብ ውሳኔ ማዕቀፍ። 

ለወላጆች ውጤቶች 
እንዴት ሪፖርት 
እንደሚደረጉ 

MAP-P 
 

ሦስት 45 - ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 135 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ - ክፍል መገናኛ 
አውታር/Online 

በሂሳብ ይዘት የእድገት መለኪያው የክፍል - 
ደረጃ ማነፃፀሪያ ሞዴል በመጠቀም ነው።  
  

የተማሪን የትምህርት እድገት እና አፈፃፀም ሥራ ልክ 
ከፎል እስከ ዊንተር፣ እና ስፕሪንግ ይሰጣል። ወላጆች 
ስለልጃቸው የሂሳብ አሰራር እና አልጄብራዊ አስተሳሰብ፣ 
ቁጥር እና ስሌቶች፣ መለካት እና አሃዛዊ መረጃ/ውሂብ፣ 
እና ጂኦሜትሪ እውቀት/የመረዳት ችሎታ እንዲገነዘቡ 
መርዳት። 

በmyMCPS parent 
portal እና/ወይም 
ከት/ቤት በሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

EMAT 
 

አራት 20 ደቂቃ 
ክፍለ ጊዜያት = 
80 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 
 

አነስተኛ - 
ቡድን ወይም 
ጠቅላላ - ክፍል 

ወረቀት/እርሳስ 
 

ዋናዎቹን የሂሳብ ደረጃዎች በክፍል ደረጃ 
ወይም ከዚያም በላይ በምን ያህል ጥልቀት 
እንደሚገባው/ት በመቆጣጠር መርዳት።  

የመምህሩ(ሯ)ን እቅድና ትምህርቶች እና የትምህርት 
መርጃ መሣሪያዎችን አመራረጥ ማሳወቅ። መምህራን 
አሃዛዊ መረጃዎችን/ዳታ ክለሳ ያደርጋሉ፤ በአሰራር ሂደት 
ውይይት ያደርጋሉ፤ ጠንካራ ጎኖችን፣ ፍላጎት/ዝንባሌ እና 
የትምህርት አቀራረብ ስልትችን  ይለያሉ። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ/ኮንፈረንስ 
ይቀርባል እና 
ወደየቤትም ይላካል። 

ግስጋሴ 
መለኪያ 
 
 

ሁለት 20 ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት = 40 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 
 

አነስተኛ-ቡድን 
ወይም ጠቅላላ 
- ክፍል 

መገናኛ 
አውታር/Online  
 

የሂሳብ ትምህርትን የመረዳት/የማወቅ ችሎታ 
እና ቀደም ሲል የተማረ(ች)ውን ደረጃ 
መገምገም።  

በየእለቱ የሚቀርብ ትምህርት ያሳውቃል እና ለተማሪዎች 
ምላሽ አስተያየት ይሰጣል፣ ምላሾቹን ከPARCC ጠንካራ 
ግምገማ ጋር ማነፃፀር። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ/ኮንፈረንስ 
ይቀርባል ወደየቤትም 
ይላካል። 

የአንደኛ ደረጃ ሂሳብ ግምገማ ስራ (EMAT = Elementary Mathematics Assessment Task) 
የአካዳሚ ግስጋሴ መለኪያ - ሂሳብ (MAP-P = Measures of Academic Progress–Math) 
ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት የግምገማ ሽርክና (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 



የትምህርት እርምጃዎችን ለመለካት የሚረዳ ማረጋገጫ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

ትምህርታዊ ጉዞ የተማሪን ስኬት ለማረጋገጥ መደበኛ/የሚፈለገውን ደረጃ ደርሷል/ሳለች/ እድገት እያሳየ/ች

2ኛ ክፍል ምንባብየትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለመለካት ድጋፍ የሚሰጥ መመሪያ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(2ኛ ክፍል ማንበብና መጻፍ) 
 

ከ           ቀን            
ሣምንት 5 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

እስከ        ቀን               
ሣምንት 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 12 

ውጤት/ማርክ ግምግማ 
 ሴፕቴምበር   ኦክቶበር ኖቬምበር ኖቬምበር  ዲሴምበር  ጃኑዋሪ ጃኑዋሪ ፌብሩዋሪ   ማርች ኤፕሪል ኤፕሪል   ሜይ  ጁን 

1ኛ የማርክ መስጫ ወቅት  
ሴፕቴምበር 5 - ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኖቬምበር 10 - ጃኑዋሪ 25  3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ጃኑዋሪ 29 - ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ኤፕሪል 10 - ጁን 12 

2 ምንባብ 
 mClass 

9/11/17 – 10/10/17 
MIRL 

10/11/17 – 11/10/17  MIRL 
12/1/17 – 12/22/17  mClass 

1/2/18 – 2/1/18 
MIRL 

2/1/18 – 2/28/18  MIRL 
4/3/18 – 4/30/18 

mClass 
5/3/18 – 5/31/18  

 
የጽሑፍ መልስ  

ሣምንት 7 10/16/17-11/3/17 ወይም  
ሣምንት 9 10/30/17-11/16/17 

 የጽሑፍ መልስ 
ሣምንት 7 1/8/18-1/31/18  የጽሁፍ መልስ 

 ሣምንት 3 2/12/18-3/5/18   
የጽሑፍ መልስ 

ሣምንት 5 5/7/18-5/25/18 ወይም 
 ሣምንት 8 5/29/18-6/13/18 

 
መለኪያ  

 
ጊዜ አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ  የመልስ አሰጣጥ ፋይዳ  

ለጥራት ማረጋገጫ የትምህርት አሰጣጥ ውሳኔ ማዕቀፍ 
ለወላጆች ውጤት እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረግ 

mClass/ 
APPR 
 

ሦስት 45 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት 
= 135 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓ
መት 

ጠቅላላ - ቡድን 1:1 ቴስት 
መምህር 
እየፈተነ 

ተማሪ ራሱ(ስዋ)ን ችሎ/ላ የማንበብ ደረጃ 
ለመቆጣጠር (ትክክለኛነት፣ ርቱዕነት፣ ምንባብ 
የመረዳት ችሎታ) እና መመሪያ ለማስታወቅ 
ያገለገለ /ስራ ላይ የዋለ መሠረታዊ የግምገማ 
ስልት ። 

የክፍል - ደረጃ ንባብ መለኪያ በየመሃሉ እና ማጠቃለያ ከጊዜ 
ወደ ጊዜ የተማሪን የትምህርት እድገት እና ክንውኖችን ከፎል 
እስከ ዊንተር እና ስፕሪንግ ድረስ ይሰጣል።  
 

በmyMCPS parent 
portal እና/ወይም 
ከት/ቤት በሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

ትምህርታዊ 
ንባብ 
ደረጃዎችን 
ለመቆጣጠር 
(MIRL) 
 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት 
= 80 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓ
መት 

አነስተኛ - 
ቡድን ወይም 
አንድ-ለ- አንድ 

ተማሪ 
እያነበበ/ች 
መምህር 
ውጤት 
ይመዘግባል/ት
መዘግባለች 

የተማሪው/ዋ ትክክለኛነት፣ ርቱዕነት፣ እና 
ጽሑፍን የመረዳት ችሎታ እንደሚወስነው፣ 
የተማሪን ትምህርታዊ ንባብ ደረጃ 
ይቆጣጠራል።  

ለመምህሩ/ሯ መዘጋጀት ስላለበት እቅድና የማስተማር ዘዴ 
በተጨማሪ የሚታገዙ የንባብ ቡድኖችን ማደራጀት እና 
የትምህርት መርጃ እቃዎችን መምረጥ። የመምህራን የክለሳ አሃዛዊ 
መረጃ/ውሂብ፣ በአፈጻጸም ቅጦች ላይ ውይይት ማድረግ፣ 
ጠንካራ ጎኖችን፣ ፍላጎት/ዝንባሌ እና የማስተማር ስልቶችን  
መለየት።  

በተማሪው ሪፖርት 
ካርድ ላይ ትምህርታዊ 
የማንበብ ደረጃ ተብሎ 
ተገልጿል። 

የጽሑፍ መልስ 

 

 

አራት 20 - 
ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት 
= 80 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓ
መት 

ለየብቻ/በየግል 
የመስራት ጊዜ  

ወረቀት/እርሳስ ምንባብን የመረዳት/የመገንዘብ ችሎታ 
ግምገማ በጽሑፍ (አንብቦ/ባ 
መገንዘብ/መረዳት፣ በጽሑፍ የመግለጽ 
ችሎታ፣ እና እንግሊዝኛ ቋንቋ አጠቃቀም)። 

የየእለቱን ትምህርት ያሳውቃል፣ ለተማሪዎች መልስ ይሰጣል፣ 
መልሶችን ከጠንካራ የPARCC ግምገማ ጋር ያገናዝባል። 

የተማሪ መልስ እና 
የመምህር ግምገማ 
በስብሰባ/ኮንፈረንስ 
ይቀርብና ወደየቤትም 
ይላካል። 

የመጀመሪያ ምንባብ ግምገማ ፕሮግራም(mClass/APPR  = Assessment Program in Primary Reading) 
የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ግምገማ ሸሪክነት (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 



ሕትመት፦ በ Department of Materials Management for the  
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ማስተማር እና መማር የስራችን ዋነኛ ትኩረት ሲሆን፣ የMCPS ሠራተኞች የሚያተኩሩት መማር፣ ተጠያቂነት/ሀላፊነት፣ እና ውጤታማነት ላይ ነው። መሠረታዊ 
ትምህርትን እና ሂሳብን በማሻሻል ሁሉም ተማሪዎች በሁሉም አቅጣጫ ጠንካራ መሠረት ይኖራቸዋል፣ ለኮሌጅ እና ለሥራ  ዝግጀት ጥልቅ እና ፈጠራዊ አስተሳሰብ 
ችሎታ ያዳብራሉ። በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ የተማሪዎቻችንን ግስጋሴ ክትትል ማድረግና እንደአስፈላጊነቱ እንደየፍላጎታቸው ምላሽ መስጠት ይኖርብናል።

የሁሉንም ተማሪ ግስጋሴ ክትትል ማድረግ በትምህርታዊ ጉዞአቸው ላይ የሚያስፈልገው 
ጥልቅ/ትችታዊ/ሃያሲ ጥያቄዎች ላይ ማተኮርን ነው። 

• እየተማሩ ናቸው?
• በቂ ትምህርት/ዕውቀት እየቀሰሙ ናቸው?
• እንዴት እናውቃለን?
• ካልሆነስ፣ ለምን አልሆነም?
• ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብናል?

MCPS በርካታ የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም በተለያየ ደረጃ እየገመገመ 
በየጊዜው የሚነሱ ጥያቄዎችን ይመልሳል። ተማሪዎች ከመጀመሪያ ወደ አንደኛ 
ደረጃ፣ ከአንደኛ ደረጃ ወደ መካከለኛ፣ ከመካከለኛ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከሁለተኛ 
ደረጃም በላይ ፣ 

በርካታ መለኪያዎችን በመጠቀም፣ የተማሪዎችን ክወና ክትትል ማድረግ 
የሚያካትተው፤ በክፍል-ደረጃ እና በክልላዊ-ደረጃ ያሉትን ልዩ ልዩ ጠቋሚ እና 
የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም የተማሪን ትምህርት እና ግኝት-ውጤት በውጫዊ 
መመዘኛ ለምሳሌ፦ MAP, PARCC, ACT, እና SAT ማረጋገጥ ይሆናል። 
ግባቸን ሁሉንም ተማሪዎቻችንን ለኮሌጅ እና ለሥራ ማዘጋጀት ነው።

የተማሪን ግስጋሴ በተከታታይ ክትትል ማድረግ ተገቢ ትኩረት እየተሰጣቸው መሆኑን 
ማረጋገጥ፦

• ወቅታዊ ድጋፍ፣ 
• ትኩረት የተሰጠው ጣልቃገብነት፣
• የተፋጠነ፣ እና 
• የዳበረ/የበለፀገ

የመማሪያ ክፍል ደረጃዎች ምንድናቸው?በ MCPS ትምህርታዊ ጉዞ

• የመጀመሪያ ደረጃ/ቀዳማይ፡ ከሙዋእለህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል
• አንደኛ ደረጃ: ከ3ኛ እስከ 5ኛ ክፍሎች
• መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት: ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍሎች
• ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፡- ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍሎች

MCPS የትምህርት ማዕቀፍ መረጃዎችን ስለ እያንዳንዱ ተማሪ ክንውን በየትምህርት 
ደረጃዎቹ እርሱ ወይም እርሷ በትምህርት በሚያደርጉት እርምጃ ዝግጁነት እና 
ሽግግር በጠቋሚነት ይጠቀማል። ዝግጁነት የሚረጋገጠው፤ በ2ኛ፣ 5ኛ፣ 8ኛ፣ እና 
11ኛ ክፍሎች ማጠናቀቂያ መመዘኛ መሠረት በተማሪ ስኬታማነት ነው። እርሱ 
ወይም እርሷ ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሻገር ዝግጁ መሆኑ(ኗ)ን - ለምሳሌ፣ 2ኛ 
ክፍል የጨረሰ ተማሪ 3ኛ ክፍል ለመጀመር ዝግጁ መሆኑ(ኗ)ን ያመለክታል። 
የ11ኛ ክፍል ዝግጁነት የሚጠቅመው ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁነትን ለመወሰን 
ይሆናል። ወደ ሚቀጥለው ክፍል ሲሻገሩ ዝግጁነት ለጎዳላቸው ተማሪዎች ተጨማሪ 
ድጋፍ መስጠት ይኖርብናል።

በMCPS ውሳኔ ስኬታማ ሽግግር ማለት በሚቀጥለው የትምህርት ደረጃ ተማሪዎች 
ትምህርታቸውን እንዴት በጥሩ ሁኔታ ሊያከናውኑ እንደሚችሉ ማረጋገጥ ነው። 
የሽግግር መረጃ/ውሂብ (በግማሽ አመት የተሰበሰበ) ት/ቤቶች መካከለኛ ደረጃ 
ት/ቤት የጀመረ/ች ተማሪ፣ የሚጠበቅበ(ባ)ትን ያክል ግስጋሴ እያደረገ/ች ነው? 
የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ይረዳቸዋል። ስኬታማ ሽግግር ወደ ሚቀጥለው 
የትምህርት ደረጃ የሚመዘነው በ 1ኛ ክፍል፣ 3ኛ ክፍል፣ 6ኛ ክፍል፣ 9ኛ 
ክፍል፣ እና 12ኛ ክፍል ተማሪው/ዋ በሚያደርገው/በምታደርገው ክንውን ነው።

በዚህ መመሪያ ላይ የተዘረዘሩት መመዘኛዎች አዲስ አይደሉም። MCPS ተማሪዎች 
ፈተና በመውሰድ የሚያጠፉት ጊዜ ተቀንሶ የሚማሩበትን ጊዜ ለማሳደግ/
ለመጨመር ብዙ ግስጋሴ አድርጓል።


