
  

ትምህርታዊ ጉዞ 
የተማሪን ስኬት ማረጋገጥ

የትምህርት ማእቀፍ ማረጋገጫ ለመለካት የሚረዳ መመሪያ  

በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (ሚድል ስኩል) 
ተማሪ(ዎች) ላሏቸው ወላጆች
2017–2018



የትምህርት እርምጃዎችን ማረጋገጫ ለመለካት የሚረዳ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

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

ለመለካት/ለማመዛዘን የሚደግፍ የትምህርት ማዕቀፍ-መመዘኛዎች ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
(የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ሂሳብ) 
 

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  
ከሴፕቴምበር5 እስከ ኖቬምበር 9 

2ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ከኖቬምበር 10 እስከ ጃኑዋሪ 25 3ኛ የማርክ መስጫ ወቅት 

ከጃኑዋሪ 29 እስከ ኤፕሪል 9 4ኛ ማርክ መስጫ ወቅት 
ከኤፕሪል 10 እስከ ጁን 12 

6-8 PARCC     PARCC 
4/23/18 – 5/25/18  

6-8 MAP-M  MAP-M 
9/11/17 – 11/3/17   MAP-M 

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

6 ሂሳብ 6  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 

7 ሂሳብ 7  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

   የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 

6-7 IM  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

   የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS እርምጃ/ማሻሻያ 
ማነፃፀሪያ   

8 ሂሳብ 8   የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

   የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 

7-8 ኣልጄብራ 1  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ   

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 

8 ጂዮሜትሪ  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

  የMCPS 
እርምጃ/መሻሻል 
ማነፃፀሪያ  

 
 

መለኪያ/መመዘኛ 
 

ሰዓት አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ  ምላሽ-አስተያየት/ግብረ መልስ ጠቀሜታው/እሴት  
የትምህርት ውሳኔ ማዕቀፍ አሰጣጥ ለጥራት ማረጋገጫ። 

ለወላጆች ውጤቶች እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረጉ 

PARCC ሂሳብ 
 

አራት የ60-ደቂቃዎች 
ክፍለጊዜ=240 ደቂቃዎች(ክፍል 
6 እስከ 8)  
ሦስት 90-ደቂቃዎች ክፍለ 
ጊዜ=270 ደቂቃዎች (አልጀብራ 
እና ከዚያ በላይ) 

ጠቅላላ-
ክፍል 
(Whole-
class) 

በኢንተርኔት 
(Online)  

ተፈላጊውን የስቴት ግምገማ  በክፍል-ደረጃ የሂሳብ 
ይዘት አጣርቶ ማወቅ።  

ተማሪው/ዋ በክፍል ደረጃ የሚሰጠውን የሂሳብ ትምህርት በትምህርት 
ቤቱ እና በክፍላቸው ከሚገኙ እኩያ ተማሪዎች ጋር ሲነፃፀር በክፍል 
ደረጃ የሚመጥን የሂሣብ እውቀት እንዳለው/እንዳላት እንዴት እየሠራ/ች 
እንዳለ ለመምህራን፣ ለት/ቤቶች፣ እና ለወላጆች ማሳወቅ። በት/ቤት- እና 
ዲስትሪክት አቀፍ-ሰፊ የፕላን /እቅድ ትጋቶችን መደገፍ። 

የእያንዳንዱ ተማሪ ሪፖርቶች ፎል 
መግቢያ ላይ ለወላጆች ቤት 
ይላካል፤ እናም 
በmyMCPSፓሬንት ፖርታል ላይ 
(parent portal) 

MAP-M 
 

ሦስት የ60 ደቂቃዎች 
ክፍለ ጊዜ = 180 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/በዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 
(Whole-
class) 

በኢንተርኔት 
(Online) 

የሂሳብ ችሎታ እድገት ደረጃ ለመገምገም 
የተጠቀምነው የክፍል ደረጃ መመዘኛ ምርጥ 
የተሞክሮ ሞዴል ደረጃዎች አንዱን ነጥብ 
የተማሪው(ዋ)ን የመማር ፍላጎት ለማስተካከል 
የሚመጥነውን ነው። 

የመምህር/ት የማስተማር እቅድና የሙያ እድገት አመላካች በኮምፒውተር 
በመታገዝ የሚደረግ ዳሰሳ። የተማሪውን(ዋ) ጥንካሬ እና ማሻሻል ያለበ(ባ)ትን 
አቅጣጫ በመለየት በስሌት እና አልጄብራዊ (ሂሳባዊ) አስተሳሰብ፣ ራዲካልን 
የሚጨምር ቁጥር /real number/እና የውስብስብ ቁጥሮች ስርአት/ስሌት፣ 
ጂኦሜትሪ፣ እና ስታትስቲክስ (በቁጥር የሚገለጹ መረጃዎች) እና ምናልባት 
የሚሆን/የይሁንታ ስሌቶች። 

በ myMCPS parent portal 
እና/ወይም ከት/ቤት በሚላክ 
የወረቀት ቅጂ። 

እድገት/መሻሻል/ለውጥ 
መመዘኛ 
 

አራት የ 45-ደቂቃ ክፍለ 
ጊዜያት = 180 ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/በዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 

በኢንተርኔት 
ወይም 
ከኢንተርኔት 
(በወረቀት 
/በእርሳስ) 
በመገልበጥ 

የዲስትሪክቱ የሂሳብ ሥርዓተ ትምህርትን የመረዳት 
ችሎታ መመዘኛ። 

ተማሪዎችን ማስተማርና  ለክፍል ደረጃቸው የሚመጥን እድገት/ችሎታ 
ማሳየታቸውን ማሳወቅ/አስተያየት መስጠት። 
 
ልዩነት የሚታይበትን ሙያዊ እድገት መደገፍ። 

በ myMCPS parent portal 
እና/ወይም ከት/ቤት በሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

በሂሳብ ለምን ብሎ መመርመር/በደንብ መጠየቅ (IM = Investigations into Mathematics) 
በሂሳብ የለውጥ/እርምጃ መለካት (MAP-M = Measures of Progress - Math) 
የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ምዘና ትብብር/ሽርክና (PARCC = Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 

የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (ሚድል ስኩል) ሂሳብ



የትምህርት እርምጃዎችን ማረጋገጫ ለመለካት የሚረዳ መመሪያ የወላጆች መመዘኛ 2017–2018

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

ለመለካት ድጋፍ የሚሰጥ የመማር/የትምህርት ማዕቀፍ ማረጋገጫ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 2017–2018 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ማንበብና መጻፍ 
 

 

ከ  ቀን       የ  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 

ዛሬ     ....   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 ፈብሩዋሪ   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 

6-8 PARCC     PARCC 
4/23/18 – 5/25/18 

 

6-8 MAP-R  MAP-R 
9/11/17 – 11/3/17 

  MAP-R 
1/2/18 – 2/16/18 

 MAP-R 
4/3/18 – 6/1/18 

 

6-8 

ESOL ያልሆነ 
እንግሊዝኛ 

(Non-ESOL 
English) 

 
መደበኛ የጽሑፍ ስራ 

 የMCPS 
የእርምጃ/ለውጥ/መሻሻል 

መለኪያ 
 

የMCPS 
የእርምጃ/ለውጥ/መሻሻል 

መለኪያ 

  
መደበኛ የጽሑፍ ስራ 

6-8 ESOL 
እንግሊዝኛ 

 MCPS የESOL 
መሻሻል መለኪያ   MCPS የESOL 

መሻሻል መለኪያ  MCPS የESOL 
መሻሻል መለኪያ 

  MCPS የESOL 
መሻሻል መለኪያ  

 

መለኪያ 
 

ጊዜ አቀማመጥ አቀራረብ ዓላማ  የምላሽ አስተያየት ለትምህርት ጥራት ማእቀፍ  ውሳኔ አስተማማኝ ዋጋ አለው። ለወላጆች ውጤቶች እንዴት 
ሪፖርት እንደሚደረጉ 

PARCC 
ELA/Literacy/ንባ
ብና ጽሑፍ  

ሦስት 90-ደቂቃዎች 
ክፍለ ጊዜ = 270 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 

በኢንተርኔት/On
line  

በስቴት ደረጃ የሚሰጠውን የክፍል ደረጃን የሚመጥን የማንበብና 
መጻፍ ችሎታ መለኪያ  አጥጋቢ ውጤት ያስፈልጋል።  

ተማሪው/ዋ በ ELA ለክፍል ደረጃ የሚመጥን አጥጋቢ ውጤት ማምጣት አለማምጣቱ(ቷ)ን 
እና ከሌሎች የክፍል ጓደኞች እና ከት/ቤት አቻዎች ጋር ሲነፃፀር አሰራሩ(ሯ) እንዴት እንደሆነ 
ለመምህራን፣ ለት/ቤት፣ እና ለወላጆች ያስታውቃል። የት/ቤት እና የዲስትሪክት አቀፍ ፕላን 
ጥረቶችን መደገፍ። 

የእያንዳንዱ ተማሪ ሪፖርቶች ፎል 
መግቢያ ላይ ለወላጆች ወደ ቤት 
ይላካል፣ እና በmyMCPS parent 
portal 

MAP-R 

 
ሦስት 60-ደቂቃ ክፍለ 
ጊዜያት = 180 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/በዓመት 

ጠቅላላ - 
ክፍል 

በኢንተርኔት/On
line 

የክፍል ደረጃ ምርጥ ተሞክሮ/ሞዴል የትምህርት እድገት መለኪያ 
የንባብ ችሎታን ለመለካት ከብዙ ነጥቦች አንድኛውን ለልጁ/ቷ 
የመማር ፍላጎት ጋር ለማጣጣም ስራ ላይ ውሏል።  

የክፍል- እና ት/ቤት ደረጃ የማስተማር እቅድንና ሙያዊ እድገትን 
ያሳውቃል/ያመለክታል። ጠንካራ ጎኖችን በመለየት የስነ-ጽሑፍ ንባብ፣ ትምህርታዊ 
ጽሑፎች፣ እና የቃላት እውቀት እና አጠቃቀም መሻሻል የሚገባቸውን አቅጣጫዎች 
ማሳየት።  

በmyMCPS parent portal 
እና/ወይም ከት/ቤት በወረቀት 
ቅጅ 

መደበኛ የጽሑፍ 
ስራ 
(ከ6-8ኛ ክፍሎች)  

በካሪኩለም ውስጥ 
የተተከለ/የተካተተ 

ጠቅላላ-
ክፍል  

የነጥብ አሰጣጥ 
መግለጫ 
በአውታረ-መረብ 
ላይ/online 
ይገኛል። 

የማንበብና የመጻፍ ስራ እንደ አንድ የትምህርት ክፍል፣ በተለይም 
ብዙ ፓራግራፍ የድርሰት ፅሁፍ። ተጠናቆ ከመቅረቡ አስቀድሞ 
የመምህር አስተያየት እና ክለሳ ያስፈልገዋል። 

የእያንዳንዱ ቀን ትምህርት ይገልፃል እና አስተያየቶችን ለተማሪዎች ያቀርባል። 
 
ጠንካራ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ መስፈርት/ደረጃ ዲስትሪክት አቀፍ ውጤቶችና 
የምላሽ-አስተያየት።  

በmyMCPS parent portal 
እና/ወይም ከት/ቤት በወረቀት 
ቅጅ 

ለውጡን/እርምጃ 
ማረጋገጫ 

ሁለት 90-ደቂቃ 
ክፍለጊዜያት =180 
ድቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 

ኢንተርኔት/ 
Online  

የማንበብና የመጻፍ ካሪኩለም መረዳት ችሎታ ግምገማ በተጨማሪ 
በክፍል ደረጃ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የትንታኔ ወይም 
የትችት/ክርክር ችሎታ። 

የአስተማሪን ትምህርት ያሳውቃል፣ ተማሪዎች የክፍል ደረጃ መስፈርት ማሙላታቸውን 
የእርምጃቸውን አስተያየት ምላሽ- መስጠት። 
 

myMCPS parent portal 
እና/ወይም ከት/ቤት በወረቀት 
ቅጅ 

የ ESOL 
እርምጃ/ለውጥ 
ማረጋገጫ 

አራት 45- ደቂቃ ክፍለ 
ጊዜያት = 180 
ደቂቃዎች 
ጠቅላላ/ዓመት 

ጠቅላላ-
ክፍል 

በኢንተርኔት/On
line 

የማንበብና የመጻፍ ሥርአተ ትምህርት ችሎታ ግምገማ፣ በአንድ 
ወይም ከዚያ የበለጠ የክፍል ትምህርት ላይ ትንታኔ ወይም 
መከራከሪያ/የትችት ጽሑፍ የማቅረብ ችሎታን ጨምሮ (በተለይም 
ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚሰጥ የእንግሊዝኛ ትምህርት/ESOL) 

የአስተማሪን ትምህርት ያሳውቃል፣ ተማሪዎች የክፍል ደረጃ መስፈርት ማሙላታቸውን 
የእርምጃቸውን አስተያየት ምላሽ- መስጠት። 
 

በmyMCPS parent portal 
ወይም ከት/ቤት በሚሰጥ 
የወረቀት ቅጅ 

ELA = የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስነ-ጥበብ 
ESOL = እንግሊዝኛ ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች 
MAP-R = የንባብ ችሎታ ግስጋሴ የተለካበት (Measures of Progress - Reading) 
PARCC = የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጅት ምዘና ሽርክና (Partnership for the Assessment of Readiness for College and Careers) 

የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (ሚድል ስኩል) የምንባብ ትምህርት
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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።


