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ደንብ MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) 

 
ተዛማጅ ምንጮች፦  IFA, IFA-RA, IKA, IKB-RA, IKC-RA, ISB-RA, JEA-RA, KBA-RA 
ኃላፊ ጽ/ቤት፡-  ዋና የአካደሚ መኮንን 
 
 
 

ውጤት አሰጣጥና ሪፖርት አቀራረብ 
 

 
 
I. ዓላማ 

 
የተማሪን የትምህርት ክንዋኔ በትክክል ለመመዝገብና ሪፖርት ለማድረግ የማርክ አሰጣጥ እና የዘገባ አቀራረብ 
ልምምድን ከሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) እና ከሜሪላንድ ስቴት ስርአተ ትምህርት እና ምዘና 
ተግባር ጋር ማጣጣም 
 

II. ትርጉም 

 
A. ግምገማዎቹ የሚያካትቱት፦ (በዚህ ብቻ አይወሰንም)፣ ዲስትሪክት አቀፍ ግምገማዎችን፣ የዩኒት መጨረሻ 

ፈተናዎችን፣ የማጠቃለያ ግምገማዎችን፣ ፕሮጀክቶችን፣ በሥራ-የሚያሳዩትን ግምገማዎች፣ እና ሌሎች 
ተመሣሣይ የባህርይ ቀረፃ እና አጠቃላይ የተማሪን በክፍል ድረጃ የሚመጥን የእውቀት ወይም የኮርስ 
ማቴሪያል። 
 

B.  የመረጃው አካል ማለት፦ የተማሪው/ዋ የሥራ እንቅስቃሴዎች ተለይተው የተቀመጡትን የትምህርት 
ደረጃዎች ወይም ግቦች የሚመጥኑ መሆናቸውን ለመወሰን/ለማረጋገጥ የሚጠቅሙ የትምህርት ሥራዎች 
ስብስብ ናቸው። 

 
C.  የሚጠበቁ የኮርስ ክንውኖች ማለት፦ በኮርሱ መጨረሻ ላይ ተማሪው/ዋ መቀዳጀት ያለበ(ባ)ት የችሎታ 

እና የእውቀት መገለጫዎች ናቸው። 
 
D.  የኮርስ ቡድን ማለት፦ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ተመሣሣይ ኮርስ የሚያስተምሩ መምህራን ሁሉ ናቸው። 

 
E.  በክፍል ደረጃ የሚጠበቁ ግቦች ማለት፦ አንድ የአንደኛ ደረጃ/ኤለመንተሪ ተማሪ በተማረ(ች)ው ትምህርት 

በክፍሉ መጨረሻ ወቅት መድረስ ያለበ(ባ)ት የችሎታ እና የእውቀት ደረጃ መገለጫዎች - በክፍል ትምህርት- 
ከሪኩለም ላይ እንደተገለፀው፣ አንድ የኤለመንተሪ ተማሪ የክፍሉ ትምህርት ሲጠናቀቅ በአንድ አይነት 
ትምህርት እንዲያውቅ/እንድታውቅ እና እንዲያከናውን/እንድታከናውን የሚጠበቅበት/የሚጠበቅባት።  

 
F.  ውጤት መስጫ ወቅት ማለት፦ ዘጠኝ-ሣምንት ያክል ጊዜ፣ ወይም ሩብ የትምህርት ዓመት ውስጥ በጽንሰ-

ሃሳብ ደረጃ እና ችሎታ በማዳበር ረገድ የእያንዳንዱ/ዷ ተማሪ ያገኘ(ች)ውን የትምህርት ክንውን ሪፖርት 
የሚደረግበት ወቅት ነው። 

 
G.  ሴሚስተር ማለት፦ ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች ብቻ መጠቀሚያ እና ሁለት የዘጠኝ-ሣምንት ጊዜ 

ተደምሮ 18-ሣምንት ወይም ሩብ የትምህርት ዓመት ሲሆን በመጨረሻው የእያንዳንዱ/ዷ ተማሪ የትምህርት 
ፅንሰ-ሃሳብ እና ችሎታ ውጤት ሪፖርት የሚደረግበት ወቅት ነው።  

 
H.  ልዩ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች/Special populations ማለት፦ የመማር ጥንካሬያቸውና 

ፍላጎታቸው ላይ ተመስርቶ የማስተማር ዘዴ ለውጥ (እንደሁኔታቸው ታይቶ 
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ማስተካከያዎች/instructional adjustments፣ ልዩ መገልገያዎች/accommodations የሚያስፈልጋቸው 
ተማሪዎች ቡድኖች ናቸው። 

 
III. ቅደም-ተከተሎች/ሥርአቶች 

 
A.   የተማሪ ትምህርት ማስረጃ/ማረጋገጫ 

 
ከ MCPS ደንብ IFA-RA ጋር የሚጣጣም ሥርዓተ ትምህርት/Curriculum መምህራን ከጊዜ ወደ ጊዜ ልዩ 
ልዩ ዓይነት የምዘና ስልቶችን በመጠቀም ተማሪዎች የMCPS ሥርዓተ ትምህርት መማራቸውን ክትትል 
የሚያደርጉበት ማረጋገጫ አካል ይፈጥራሉ። የተማሪዎች ውጤት የሚሠራው በተሰበሰቡት መረጃዎች ላይ 
ተመስርቶ ነው። 
 
1.  የመረጃዎቹ አካል የሚያካትተው መመዘኛ ውጤቶችን ማለትም የዩኒት ግምገማ፣ ወረቀቶችን፣ 

ፕሮጀክቶችን፣ ቴስቶችን፣ እና/ወይም የተሰጣቸውን የሥራ ውጤቶች ነው። 
 
2. የመረጃው አካል ለልምምድ ወይም ለትምህርት ዝግጅት የተሰጡትን ስራዎች አያካትትም፣ በ 

MCPS ደንብ IKB-RA፣ የቤት ሥራ ሂደቶች፣እና የሥርዓተ ትምህርትና የማስተማር ፕሮግራሞች 
ጽ/ቤት (OCIP) ድረ-ገጽ ላይ ስለ ውጤት አሰጣጥና ሪፖርት ሂደት በታተመ/ በተገለጸው ዓይነት 
ካልሆነ በስተቀር። 

 
B.   ውጤቶች (ማርክ) 
 

1.   ውጤቶች የሚገለጹት እያንዳንዱ በሚያሳየው ችሎታ እና የመረዳት አቅም ተመሥርቶ መሆን 
አለበት። 

 
2.  ለኤለመንተሪ ደረጃ ውጤቶች የሚመዘገቡት ያሉበትን የክፍል ደረጃ የሚመጥን 

የሚጠበቅባቸውን የኮርስ ሥራ መስፈርትን መረጃ መሠረት ያደረገ ነው።  
 

3.   ለመካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ውጤቶች የሚመዘገቡት/የሚሰጡትን 
የሚጠበቅባቸውን የኮርስ መስፈርቶችን መረጃ መሠረት ያደረገ ነው። 

 
4.  የክፍል ደረጃ እና የሚጠበቅባቸው የኮርስ መስፈርቶች በሥርዓተ ትምህርት/ካሪኩለም ሠነዱ ላይ 

ተዘርዝሯል እናም section III.D ተብራርቷል። 
 
5.  ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንግሊዝኛ የሚያስተምሩ መምህራን (ESOL)፣ የልዩ ትምህርት 

መምህራን፣ እና የጠቅላላ ትምህርት መምህራን ሆነው ለተማሪው ትምህርት የሚሰጡ በህብረት 
የተሰበሰበውን መረጃ በመገምገም ለተማሪ ውጤት ይሰጣል። 

 
6.  ክትትል እና አርፋጅነት በውጤት አሰጣጥ ላይ አይቆጠሩም/አይሰሉም። በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 

የት/ቤት ሠራተኞች የ MCPS ደንብ JEA-RA ላይ የተገለጸውን ሥርአት በመከተል ስለተማሪ 
የትምህርት ክትትል ያስፈጽማሉ። 

 
7.  በሪፖርት ካርዶች ላይ የተጻፉት ውጤቶችና መለያ ምልክቶች በ OCIP ድረ-ገጽ ላይ 

እንደተገለጸው ስለ ማርክ አሰጣጥና ሪፖርት አደራረግ የተሰጡ ሥርአቶችን የተከተሉ ናቸው።  
 
 C.  ስለ ተማሪ የትምህርት ክንውን ሪፖርት ማድረግ 
 

1.  የሪፖርት ካርዶች 
 

a) የሪፖርት ካርድ እስከ ውጤት መስጫ ወቅት የተሰበሰቡትን የተማሪውን ክንውን 
መረጃዎች አሳጥሮ የያዘ ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል፦ 
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(1)   የማርክ ውጤቶች፣ ከማርክ አሰጣጥ መመዘኛ ጋር የተገናዘበ፣ የተማሪ የክፍል 

ደረጃ/ተፈላጊ ኮርሶችን ክንውን ውጤት ያመለክታል። 
 

(2)  ትምህርት መከታተል፣ የ MCPS ደንብ JEA-RA መሠረት ያደረገ፣ የተማሪ 
የትምህርት መከታተል እና 

 
(3)  የተማሪዎች የመማር ችሎታ ከሙዋዕለ ህፃናት እስከ 8ኛ ክፍል። 

 
b)  በግላዊ ሁኔታ የተቀረጹ የትምህርት ፕሮግራሞችን (IEP) ለሚከታተሉ ተማሪዎች 

ወላጆች/ሞግዚቶች ከፌደራል እና ከስቴት ተፈላጊ/መስፈርቶች ጋር በሚፈለገው 
መሠረት የሪፖርት ካርድ በሚሰጥበት ወቅት ወደ(IEP) ግብ ለመድረስ ያለውን እርምጃ 
ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል። 

 
c)   በኤለመንተሪ ደረጃ፣ የሪፖርት ካርዶች የሚያመለክቱት የሚማሩበትን ክፍል ደረጃ 

መስፈርት ማስተካከያ ነው። 
 

(1)  ሪፖርት ካርድ የሚያንፀባርቀው የተማሪው(ዋ) ን ትክክለኛውን የትምህርት 
ደረጃ እና በምንባብ እና በሂሳብ የተሰጡትን ሥራዎች ክንውን ውጤት ነው። 

 
(2)  የ ESOL ተማሪዎች ወላጆች/ሞግዚቶች ስለ ተማሪያቸው በማዳመጥ፣ 

በመናገር፣ በማንበብ፣ እና በመጻፍ ስለየሚያደርጉት ክንውን የእንግሊዛኛ 
ቋንቋ የችሎታቸውን ደረጃ መሠረት ያደረገ ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን 
ይሰጣቸዋል። 

 
2.  መደበኛ የሪፖርት አሰጣጥ እንደሚከተለው በክፍል ደረጃ ይለያያል፦  

 
a)  የቅድመ ሙዋዕለ ህፃናት መምህራን የተማሪዎችን ክንውን በወላጅ ኮንፈረንሶች እና ገለፃ 

በሚያደርጉላቸው ወቅቶች ሪፖርቶችን ለወላጆች/ሞግዚቶች ያቀርባሉ። 
 

b)  ከ K–5 ላሉት ክፍሎች የሪፖርት አሰጣጥ እንደሚከተለው ነው፦ 
 

(1)  ከ K–5 ክፍሎች ላሉ ተማሪዎች የሪፖርት ካርዶች የሚሰጡት በእያንዳንዱ 
የማርክ መስጫ ወቅት መጨረሻ ላይ ነው። 

 
(2)  ከ K–5 ባሉት ክፍሎች፣ በአንደኛው ሴሚስተር ላይ አንድ የወላጅ/መምህር 

ኮንፈረንስ/ስብሰባ ማድረግ ያስፈልጋል። የሚፈለግባቸውን ደረጃ የማያሟሉ 
ወይም ከሚጠበቅባቸው ደረጃ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ወላጆች ጋር ተጨማሪ 
ኮንፈረንስ መደረግ ይኖርበታል።  

 
c)  ለመካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ሪፖርት የሚሰጠው እንደሚከተለው ነው፦ 
 

(1)  ከ6-12 ክፍል ተማሪዎች የሪፖርት ካርድ የሚሰጠው በእያንዳንዱ የውጤት 
መስጫ ወቅት ማለቂያ ላይ ነው። 

 
(2)  የመካከለኛ ጊዜ ሪፖርቶች/Interim reports ለሁሉም ተማሪዎች ይላኩ 

ይሆናል ነገር ግን በመውደቅ አደጋ ላይ ያሉ ወይም ከባለፈው ውጤት ከአንድ 
አልፋቤት ማርክ በላይ ዝቅተኛ ለሚያመጡ ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው 
ወላጆች/ሞግዚቶች የግድ መላክ ይኖርበታል። 
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(3)  የመካከለኛ ጊዜ ሪፖርቶች/Interim reports የሚላኩት በአራተኛ እና 
በስድስተኛ የውጤት መስጫ ሣምንታት መካከል ነው። ተማሪው/ዋ በውጤት 
መስጫ ወቅት ወደ መጨረሻው ላይ በሚያሳየው/በምታሳየው ክንውን በጣም 
ከቀነሰ/ች መምህር ለወላጆች/ለሞግዚት ይህንኑ ማሳወቅ ይኖርበ(ባ)ታል። 

 
(4)  ከባለፈው የውጤት/ማርክ መስጫ ወቅት ተማሪው/ዋ ከአንድ አልፋቤት 

ፊደል የበለጠ ከቀነሰ/ች ወይም በመውደቅ አደጋ ላይ ካለ/ች የወላጅ/መምህር 
ኮንፈረንሶች ያስፈልጋሉ። 

 
3.  መምህራን መደበኛ በማይሆን ሁኔታ ከወላጅ/ሞግዚት ጋር በስልክ ጥሪ፣ በኢ-ሜይል ወይም 

ይለፍ ቃል-በማይጋለጥ መገናኛ አውታር ከMCPS ድረ-ገጽ እንዲነጋገሩ እናበረታታለን። 
 
4.  የተማሪን እርምጃ ወይም አሳሳቢ ሁኔታ ካለ እና ስለተማሪው/ዋ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ ከሆነ 

መምህራን ወይም ወላጆች/ሞግዚቶች ተጨማሪ ኮንፈረንሶች እንዲደረጉ መጠየቅ ይችላሉ። 
 
5.  በ OCIP ድረ-ገጽ ሕትመት ላይ ስለ ሪፖርት አሰጣጥ በተገለጸው መርህ መሠረት በቴክኖሎጂ 

ጽ/ቤት ዋና ሃላፊ የተመረጠና በሥራ ላይ እንዲውል የተደረገውን የኤሌክትሮኒክ ማርክ መስጫ 
መጻፍ እና ከመማሪያ ክፍል-ወደ-ቤት የግንኙነት ስርዓቶችን መምህራን ይጠቀማሉ።  

 
D.  የክፍል ደረጃ እና የኮርስ ተፈላጊ መስፈርቶች 

 
OCIP፣ ከ MCPS ደንብ IFA-RA ጋር የተገናዘበ ካሪኩላ የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት ከሪኩለም/ሥርዓተ 
ትምህርት፣ በአንደኛ ደረጃ በክፍል ደረጃ የሚጠበቁትን እና በመካከለኛ እና በሁለተኛ ደረጃ ከኮርሶች 
የሚጠበቀውን በሜሪላንድ የትምህርት መምሪያ ደረጃዎች እና ግምገማዎች ወይም ሌሎች አገራዊ እና ዓለም 
አቀፋዊ ተቀባይነት ያላቸው ደረጃዎችን መሠረት ባደረገ መልኩ። 

 
1.  ሁሉም ተማሪዎች በዲፕሎማ ደረጃ እንዳሉ ስለሚቆጠር የ IEP ቡድን ተማሪው/ዋ በሌላ 

አማራጭ እንደሚ(ምት)ማር፣ እንደሚ(ምት)ገመገም እና ውጤት እንደሚሰጥ በካሪኩለም 2.0 
ወደ ማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት እንደሚያመራ ካልተወሰነ በስተቀር፣ በመደበኛው ትምህርት 
መመዘኛ ይገመገማሉ። ይህ ዓይነት ውሳኔ Annotated Code of Maryland, Education 
Article, Section 8-405(f) በተገለጸው መሠረት ካልሆነ በስተቀር ከወላጅ/ሞግዚት የስምምነት 
ማረጋገጫ ጽሑፍ ያስፈልገዋል።  

 
2.  ለኤለመንተሪ ተማሪዎች የተመደበውን ካሪኩላ በክፍላቸው ደረጃ የሌለ የማስተካከያ ካሪኩላ 

የማዘጋጀት ሥርአት በልዩ ትምህርት ጽ/ቤት ትብብር እና በተማሪና ቤተሰብ ድጋፍ እና ተሳትፎ 
በ OCIP እየተዘጋጀ በአካደሚክ ዋና ኃላፊ አማካይነት ይጸድቃል። 
 

E.  የትምህርት ቤት ሥርዓቶች 
 

1.  የት/ቤት ድጋፍ እና ማሻሻያ ጽ/ቤት እና OCIP በመተባበር የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ IKA 
የአፈጻጸም ሥርአት ለመቆጣጠር ስለ ማርክ አሰጣጥና ሪፖርት አቀራረብ ግምገማ እና 
ውጤት/ማርክ መቀየርን ጨምሮ፣ በዋና የአካደሚ ኃላፊ የተመሠረተውን የክትትል ሂደት 
ያስፈጽማሉ  

 
2.  ርእሰ መምህራን የሚከተለው ኃላፊነት አላቸው፦ 
 

a)  የማርክ አሰጣጥ እና የሪፖርት አቀራረብና አፈፃፀም ሂደቶች በት/ቤታቸው በአግባቡ 
ተፈጻሚ መሆናቸዉን ማረጋገጥ። ርእሰ መምህሩ/ሯ በት/ቤት ደረጃ የማርክ/ውጤት 
አሰራር እና የሪፖርት አቀራረብ የማጎልበት እና ክትትል ሂደት ለመርዳት ከት/ቤት 
የአመራር ቡድን ይመድባል/ትመድባለች፣ይህም የሚያካትተዉ፦ 
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(1)  ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ በጠቅላላ በት/ቤቱ አንድ ወጥ የሆነ አሰራር 
እንዲኖር ያደርጋሉ፣ ነገር ግን 

 
(2)  የክፍል ደረጃ ወይም የኮርስ ቡድን ወይም መምሪያዎች ከዚህ በታች E.3 ላይ 

በተገለጸው መሠረት ተለዋዋጭ ያልሆነ መደበኛ የማርክ አሰጣጥ ሂደት 
መመስረት አለባቸው። 

 
b)  ከሠራተኞች ጋር በመሆን የማርክ አሰጣጥና የሪፖርት አቀራረብ ሂደቶችን 

ከመሰጠታቸው ቀናት አስቀድሞ መገምገም፤ 
 

c)  በእያንዳንዱ ሴሚስተር መጀመሪያ ላይ ወይም የአሠራር ቅደምተከተል ሲቀየር 
ከወላጆች/ሞግዚቶች ጋር በጽሑፍ መገናኘት እና ስለ ማርክ አሰጣጥና የሪፖርት 
አቀራረብ ኢንፎርሜሽን መስጠት፤ 

 
d)  ስለውጤት አመዘጋገብ እና የሪፖርት አሰጣጥ ጉዳዮችን በሚመለከት የት/ቤት አገናኝ 

ሠራተኛ መመደብ እና የተመደበውን ሠራተኛ ስም ለተማሪዎች፣ ለሰራተኞች፣ 
ለወላጆች/ሞግዚቶች፣ እና ለ OCIP በየዓመቱ መጀመሪያ ላይ ማሳወቅ። የት/ቤት አገናኝ 
ስለ ማርክ/ውጤት አሰጣጥና ስለ ሪፖርት ጥያቄዎች ወቅታዊ ምላሽ የሚሰጥበትን 
ሁኔታዎች ለማገናኘት እና እንደሚከተለው የማመቻቸት ሃላፊነት አለበ(ባ)ት፦ 

 
(1)  ስለ አንድ ግለሰብ ተማሪ ውጤት ላይ ያተኮሩ ጥያቄዎችን ወደ ሚመለከተው 

የት/ቤት ሠራተኛ አባላት መምራት፤  
 
(2)  ተደጋግመው ስለሚቀርቡ ጥያቄዎች እና ስለ ፖሊሲ እና የአሠራር ሂደቶችን 

የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ለርእሰ መምህር ወይም ለተወካዩ/ዋ ማሳወቅ፣ እና 
 
(3)  መልስ ያልተሰጠባቸው ወይም ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችን ወደ OCIP 

ማስተላለፍ። 
 

3.  የክፍል ወይም የኮርስ ቡድን መምህራን የሚከተሉት ሁኔታዎች እንዳይዛቡ የመጠበቅ/ወጥነት 
እንዲኖራቸዉ የመተባበር ኃላፊነት አለባቸው፦ 

 
a)  የተማሪዎች ውጤት የተመሰረተበት መረጃ አካል፤ 
 
b)  አግባብነት ካለው ግምገማዎችን መመዘን፤ 
 
c)  ሰክሽን III.F.3 ላይ እንደተደነገገው፣ እንደገና ስለማስተማር እና ዳግመኛ ግምገማ 

የማድረግ እድሎች የአሰራር ዘዴ እና የጊዜ ሠሌዳ ከዚህ በታች እንደተገለጸው፤ 
 
d)  በ MCPS ደንብ IKB-RA መሠረት በመካከለኛ እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች ላይ 

በውጤት መስጫ ወቅት የቤት ሥራ ምንያህል እንደሚቆጠር የቤት ሥራ 
ቅደምተከተል፣ እና የማርክ አሰጣጥና የሪፖርት አቀራረብ ሥርአት በ OCIP ድረ-ገጽ 
ላይ እንደታተመው፤  

 
e)  OCIP ድረ-ገጽ ላይ እንደታተመው በመካከለኛ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

ኮርሶች የማስረከቢያ ቀናት፣ የጊዜ ገደብ፣ እና የዘገዩ ሥራዎች ስርአት። 
 

4.  መምህራን የሚከተለው ኃላፊነት አለባቸው። 
 

a)  ስለ እያንዳንዱ ኮርስ፣ ትምህርት፣ ወይም የውጤት ደረጃ የሚጠበቅባቸውን ለተማሪዎች 
እና ለወላጆች/ሞግዚቶች በጽሑፍ የመግለጽ፤ 
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b)  Section III.I ላይ በተገለጸው መሠረት ለተማሪዎች ውጤት የተሰጣቸውን ሥራ 

መመለስ፤ 
 
c)  ተማሪው/ዋ የቀረ(ች)በት ምክንያት ምንም ቢሆን የማካካሻ (ማሟያ) ሥራ መፍቀድ። 

ተማሪዎች ከቀሩበት ሲመለሱ መምህራን ተመጣጣኝ፣ ግን የተለየ ስራ ወይም ተግባር 
ሊሰጧቸው ይችላሉ። ህጋዊ ያልሆነ መቅረት፣ ያልተሠሩ የቤት ሥራዎች፣ ወይም 
ግምገማዎች በርእሰ መምህር ወይም በአመራር ቡድን በሚጸድቀው መሠረት መምህራን 
ክሬዲት አይሰጡም፣ እና 

 
d)  በዋና የአከዳሚ መኮንን እንደፀደቀው፣ ስለ ውጤት መመዘኛዎች የሚያካትተው 

ፊደላትን፣ ቁጥሮችን፣ ወይም ምልክቶችን አጠቃቀም። 
 

5.  የሚከተሉት ዓይነት የማርክ/ውጤት አሰጣጦች የተከለከሉ ናቸው፦ 
 

a)  ተጨማሪ ክሬዲት እና/ወይም እላፊ ነጥቦች መስጠት፤ 
 

b)  ወደ መደበኛ የድግግሞሽ ስርጭት ማርክን መግፋት/ ማጠጋጋት/Forcing grades 
ወይም ሌላ ማናቸውም ተማሪዎችን ከሌሎች ጋር ማወዳደሪያ ስልት/curve መጠቀም፤  

 
c)  ተማሪዎችን ከሌሎች ጋር ለማወዳደር የተለየ ስኬል/መመዘኛ ማውጣት (አቆልቋይ 

ስኬል የተከለከለ ነው)፣ 
 
d)  ለአንድ ሥራ/ግምገማ ከ50 ፐርሰንት በታች ውጤት መስጠት። የሆነ ሆኖ ተማሪው/ዋ 

በተሰጠው (በተሰጣት) ሥራ/ግምገማ ምንም ካልሰራ/ች መምህሩ/ሯ ዜሮ ይሰጣል። 
የተሰጠውን/የተሰጣትን ሥራ/መመዘኛ ተማሪው/ዋ መሠረታዊ መስፈርቶችን 
ለማሟላት ጥረት አለማድረጉ(ጓ)ን ወይም ተማሪው/ዋ በአካደሚ ማጭበርበር 
የተሳተፈ/ች መሆኑ(ኗ)ን መምህሩ/ሯ እርግጠኛ ከሆነ/ች ዜሮ ሊሰጥ/ልትሰጥ 
ይችላል/ትችላለች፣ ወይም  

 
e)  ከማርክ መስጫ ወቅት ማናቸውም ከ25 ፐርሰንት በላይ የሚያስቆጥር አንድ ብቸኛ 

ሥራ/ግምገማ መስጠት። 
 

F.  ቅድመ-መመዘኛ፣ በትምህርት የታየ ለውጥ/Formative Assessment ግምገማ፣ ድምር/ማጠቃለያ 
ግምገማ/Summative Assessment፣ እና ዳግመኛ ግምገማ 

 
1. ቅድመ-መመዘኛዎች የተነደፉት ተማሪዎች ምን እንደሚያውቁ እና ለማድረግ/መሥራት 

እንደሚችሉ አስቀድሞ ለማወቅና ትምህርት ለማቀድ ነው። 
 

a) ቅድመ-መመዘኛዎች የሚደረጉት ከትምህርት በፊት ሲሆን በመምህሩ/ሯ-እና ሥርአት 
አቀፍ የተዘጋጁ ግምገማዎችን ያካትታል። 

 
b)  የቅድመ-መመዘኛዎች ውጤት ሊመዘገብ ይችላል ነገር ግን የተማሪው/ዋን የማጠቃለያ 

ውጤት/ማርክ ለመወሰን እንደ መረጃ አካል አይያዝም። 
 

2. በትምህርት የታየ ለውጥ ግምገማ/Formative assessments ትምህርት እየተሰጠ ሳለ የሚደረግ 
ግምገማ እና ከደረጃ ጋር የሚገጣጠም የተማሪው(ዋ)ን ልዩ ችሎታ ለመለካት ይጠቅማል። 
በትምህርት የታየ ለውጥ ግምገማ/Formative assessments መምህራንን በተከታታይ 
ስለሚያስተምሩት ትምህርት ለማሳወቅና ለመመራት የሚጠቅም ሲሆን በማስረጃ አካል ሊጨመር 
ይችላል። 
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3.  የማጠቃለያ ግምገማ የሚጠቅመው ተማሪዎች የተማሩትን ነገር ገብቷቸው እንደሆነና መተግበር 
ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ፣ ለተማሪዎች በትምህርት ያገኙትን እውቀት/ችሎታቸውን 
ለመለማመድና ለመግለጽ እድል ለመስጠት፣ በታወቀ መስፈርት ላይ የተመሠረተ፣ በተለይ 
የሚያተኩረው በግለሰብ ተማሪ ክንውን፣ እና ጠቃሚ እውቀትና ችሎታን ለማዋሃድ ነው። 

 
a) የማጠቃለያ ግምገማ በመምህር ወይም በሥርአት አቀፍ የተነደፉ ፈተናዎች፣ የወረቀት 

ሥራዎች፣ ፕሮጀክቶች፣ እና/ወይም በተግባር የሚያከናወን ይዘት ይኖረዋል። 
 

b)   ከዚህ በታች በተለይ ከተጠቀሰው በስተቀር፣ የትምህርት ውጤት ደረጃ ወይም ኮርስ 
ቡድኑ የመመዘኛ እና ግምገማ ሥርአት ይመሰርታል። 

 
4.  ዳግመኛ ግምገማ 

 
የአንደኛ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች OCIP ላይ ስለ ውጤት/ማርክ አሰጣጥና ሪፖርት 
አቀራረብ ሥርአት ታትሞ በወጣው መስፈርት መሠረት ዳግመኛ የመማርና ዳግም ግምገማ 
እንዲደረግ እድል ይሰጣቸዋል።  
 

G.  ዲስትሪክት አቀፍ ግምገማዎች 
 

በዲስትሪክት አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ ተፈላጊ ግምገማዎች የመረጃው አንድ አካል ናቸው። 
 
1. በተለየ የተመደበ ጊዜ፣ በተለየ የክፍል ደረጃ፣ እና የተለየ መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

ኮርሶችን መመዘኛ ለመስጠት ዲስትሪክት አቀፍ ግምገማ ያስፈልጋል።  
 

2.  ዲስትሪክት አቀፍ ምዘናዎች ያሏቸው የመካከለኛ እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች፣ 
የተመረጡት ግምገማዎች ለውጤት መስጫ ክፍለ ጊዜ በ OCIP ድንጋጌ መሠረት በ10 ፐርሰንት 
ማርክ ሊሰላ ይችላል።  

 
H.  ለመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች/Seniors የማጠቃለያ ግምገማ 
 

1. በእንግሊዝኛ/English, ኢሶል/ESOL, ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ/ኮምፒውተር ሳይንስ/information 
technology/computer science, ሂሳብ/mathematics, ሳይንስ/science, የህብረተሰብ 
ጥናት/social studies, እና የዓለም ቋንቋዎች/world languages ኮርሶችን የሚወስዱ የመጨረሻ 
ዓመት ተማሪዎች የመደምደሚያ አጠቃላይ ድምር ግምገማ (በአንዳንድ ሁኔታዎች ዲስትሪክት አቀፍ 
ፈተና ሊሆን ይችላል) ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል። 

 
2. ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች የማጠቃለያ ግምገማ ውጤት የሚሰላው 

በአራተኛው አማካይ የማርክ መስጫ ወቅት ሲሆን ከአራተኛው የማርክ ክፍለ ጊዜ 10 ፐርሰንት 
ይቆጠራል። 

 
I.  ውጤት የተሰጠበትን ሥራ መመለስ 

 
1.  ውጤት የተሰጠበት ሥራ ለተማሪዎች በተቻለ መጠን ቶሎ መመለስ አለበት። 
 
2.  ቴስቶች በኮምፒውተር የሚመዘገቡ ሲሆን ወይም የመልስ መስጫ ወረቀቶች ከቴስት ጥያቄዎች 

ተነጥለው ከሆነ፣ ተማሪዎች መልሶቻቸውን በእጃቸው ካለ የቴስት ጥያቄዎች ጋር የማስተያየት 
እድል ሊኖራቸው ይገባል። ይህ ማለት ከዚህ በታች ከተገለጸው ውጪ መምህራን ሁሉንም 
ቴስቶችና ፈተናዎችን በየጊዜው መመለስ ይኖርባቸዋል ማለት አይደለም። 

 
3.  ተማሪዎች ማርክ የተሰጠበትን ወረቀቶች ለሌላ ጊዜ ማመሳከሪያ ሊይዙት ይችላሉ እናም 

ወደየቤታቸው ወስደው (የማርክ መስጫ ክፍለ ጊዜ የግምገማ ውጤት ጭምር) 



 
IKA-RA 
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ለወላጆቻቸው/ሞግዚቶቻቸው አሳይተው እንዲወያዩበት ይበረታታሉ። የተለዩ 
ሁኔታዎች/Exceptions ከታች ተገልጸዋል፦ 

 
a) በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ የአዘጋጁን ፍቃድ መብት ለመጠበቅ/copyright permissions፣ 

ወይም የጽሁፎችን/ዕቃዎችን ደህንነት ለመጠበቅ፣ ወይም ፈተናው በመገናኛ አውታር 
የሚሰጥ ከሆነና በሌላ መልክ ዳግም ማሠራጨት አስፈላጊ መስሎ ካልታየ መምህራን 
የፈተና ጽሑፎች/እቃዎችን ይዘው ለማቆየት ይችላሉ። 
 

b)  መምህራን ማርክ የተሰጠባቸዉን ሥራዎች ከወላጆች/ሞግዚቶች ጋር ለመገምገም 
(በአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች እንደተለመደው)፣ በጊዜያዊነት ይዘው ሊያቆዩ ወይም 
ስነጥበብ እና እንግሊዝኛ የመሳሰሉ ክፍሎች ላይ እንደሚደረገው በናሙናነት 
ለመጠቀም፣ በጊዜያዊነት ይዘው ለማቆየት ይችላሉ 

 
4. ኮርሱ በተሰጠበት ወቅት ወይም ማርክ በሚሰጥበት ጊዜ ወላጆች/ሞግዚቶች የተማሪን የትምህርት 

ግስጋሴ ለማየት/ለማወቅ በግል ከጠየቁ፣ መምህራን ቴስቶችን እና አጫጭር ፈተናዎችን 
ለወላጆች/ሞግዚቶች እንዲያዩ ያደርጋሉ። የማርክ ውጤት የተሰጠበትን ሥራ የመመለስ ዓላማው 
ስለ ግምገማው ግልጽነትን ለማዳበር እና የግል አስተያየት ምላሽ ለማግኘት ነው፣ ቢሆንም ግን፣ 
ይህ አሠራር የግምገማ ጽሑፎችን/እቃዎችን ደህንነት ከመጠበቅ ጋር መመዛዘን አለበት። ስለዚህ፣ 
ተማሪዎች እና ወላጆች/ሞግዚቶች የግምገማ ማቴሪያሎችን ወይም ሌላ ውጤት የተሰጠባቸውን 
ሥራዎች ለሌሎች እንደማያጋሩ ወይም እንደማያሰራጩ ይጠበቃል። 

 
 

 
ተዛማጅነት ያላቸው ምንጮች፦ Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, 34 CFR 

Section 300.320; Annotated Code of Maryland, Education Article §8-
405(f); Code of Maryland Regulations §13A.05.01.09 (B) 
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