
 MP1 MP2 MP3 MP4 
የትምህርት ክትትል 
የቀረበት/የቀረችበት ቀኖች     
የዘገየበት/የዘገየችበት ጊዚያት     

 
የመማር ክህሎቶች-1ኛ ክፍል 
ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች     
የትምህርት ስራዎችን አጠናቅቆ/አጠናቅቃ ይሠራል/ትሠራለች     
ፈጠራዊ የኣስተሳሰብ ክህሎቶችን ያሳያል/ታሳያለች     
ወሳኝ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች     
ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች     
ለትምህርት ስራ ትኩረት ያደርጋል/ታደርጋለች     
የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን ያከብራል/ታከብራለች     

 
ሂሳብ-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
ጂኦሜትሪ     
መለካት እና የተመዘገበ መረጃ     
ቁጥርና ግብረት በአስርዮሽ ቤት      
ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ     
ልጅዎ በዳበረ የሂሳብ ትምህርት ይቀጥላል/ትቀጥላለች።     

 
ሳይንስ-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
የመሬትና የህዋ ሳይንሶች     
የኢንጂኒሪንግ ንድፍና ሂደት     
የስነ ህይወት ሳይንሶች     
አካላዊ/የተፈጥሮ ሳይንስ     

 
ማህበራዊ ጥናቶች-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
ስነ-ዜግነት     
ባህል     
ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ     
ጂኦግራፊ     
ታሪክ     

 
መጻፍ-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
መረጃ የሚሰጥ/ትምህርታዊ     
ትረካ     
አስተያየት     
ሂደት፣ውጤት፣ እና ምርምር     
የቋንቋ አጠቃቀም     

 
ምንባብ-1ኛ ክፍል- አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
መሰረታዊ ክህሎቶች     
ቋንቋ፡- የቃላት እውቀት እና ኣጠቃቀም     
ምንባብ፡- የመረጃ ፅሁፍ     
ምንባብ፡- ፅሁፍ     

 
የትምህርት ምንባብ ደረጃ 
ትክክለኛነት፣ ርትአዊነት እና የፅሁፍ ግንዛቤ     
(መግለጫ የእርስዎ ልጅ ለምንባብ ከተያዘው እርከን/ግብ የአንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከፍ 
ያለ ችሎታ እያነበበ/ች ከሆነ ወይም የእርስዎ ልጅ የግማሽ አመት ወይም ከዚያ የበለጠ ከተያዘው 
ግብ በታች የንባብ ችሎታው/ዋ ያነሰ እንደሆነ)። 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 
ሥነ ጥበብ-1ኛ ክፍል - አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት     
የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ     
 
የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ 
ውጤት/ደረጃ     

ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ     
የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች     
የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት     
 
ሙዚቃ-1ኛ ክፍል-አጠቃላይ ውጤት/ደረጃ     
የሙዚቃ ፈጠራ     
ሙዚቃ መጫወት     
ሙዚቃን ማንበብ እና ማዘዋወር     
የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ     
 
ESOL-1ኛ ክፍል  
የማዳመጥ ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ     
የማንበብ ችሎታ/ግንዛቤ      
በእንግሊዝኛ የመናገር ችሎታ     
በእንግሊዝኛ የመፃፍ ችሎታ     
 
 
 
 
 

የዓመት መጨረሻ ኣማካይ ውጤት 
የሂሳብ ትምህርት  ኪነ ጥበብ  
ሳይንስ  የሰዉነት ማጎልመሻ ትምህርት  
የህብረተሰብ ጥናቶች  ሙዚቃ  
ጽሑፍ    
ንባብ    
 

1ኛ ክፍል 
የግስጋሴ ሪፖርት ካርድ 

2018-2019 

የተማሪው/ዋ ስም፡-  
የተማሪ መታወቂያ፡-  

የልደት ቀን፡-  
ትምህርት ቤት፡-  

መምህር፡-  



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
በአንድ ርእስ የተቀለሙ ሳጥኖች ለዚያ ማርክ መስጫ ወቅት ማርኮች አለማስፈለጋቸውን 
ያመለክታሉ። 

ውጤት/ማርክ መግለጫ 

P ብቃት/ብቁነት በዚህ የውጤት መስጫ ክፍለ ጊዜ የተማረው/የተማረችው 
የክፍል ደረጃን የሚመጥን መደበኛ ትምህርት። 

I በግስጋሴ ላይ በዚህ የውጤት መስጫ ክፍለጊዜ የክፍል ደረጃ መመዘኛ ጋር 
ለመድረስ በተሰጠ ትምህርት ።  

N 
ገና ነው በዚህ የውጤት መስጫ ክፍለጊዜ የተማረውን/የተማረችውን መደበኛ 
የክፍል ደረጃ የሚመጥን ወይም ከዚያ ባነሰ ደረጃ ለማሟላት ገና 
አልተቃረበ(ች)ም። 

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም። 

NEP 

የእንግሊዝኛ ብቃት የለውም/የላትም፡- ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 ESOL ተማሪዎች 
በመጀመሪያዎቹ ሁለት የውጤት መስጫ ክፍለጊዜ ወደ ዩ.ኤስ ት/ቤት የገቡ ለ 
NEP ብቃት  ይኖራቸው ይሆናል። NEP የሚያመለክተው በዚህኛው የማርክ 
መስጫ ክፍለ ጊዜ የመመዘኛ ርእስ ተማሪው(ዋ) ብቃት አለማሳየቱ(ቷ)ን ነው። 
ተማሪው(ዋ)  በ የትኛዉም ESOL ደረጃ ላይ ይ(ት)ሁንም፣ በሌሎች ይዘቶች 
ላይ ብቃት የሚያሳይ/የምታሳይ ከሆነ (i.e., P, I, N or A, B, C, D) ውጤቶች 
ከ NEP ጋር ሪፖርት መደረግ አለባቸው። 

የመማር ችሎታዎች 

መለያ/ኮድ ገለፃ 
DEM በተግባር ማሳየት 
PRG በግስጋሴ ላይ 
N ገና ግልፅ ያልሆነ 
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም። 

NEP 

NEP-የእንግሊዝኛ ብቃት የለውም/የላትም፡- ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 ESOL ተማሪዎች 
በመጀመሪያዎቹ ሁለት የውጤት መስጫ ክፍለጊዜ ወደ ዩ.ኤስ ት/ቤት የገቡ ለ NEP 
ብቃት  ይኖራቸው ይሆናል። NEP የሚያመለክተው በዚህኛው የማርክ መስጫ 
ክፍለ ጊዜ የመመዘኛ ርእስ ተማሪው(ዋ) ብቃት አለማሳየቱ(ቷ)ን ነው። 
የተማሪው(ዋ) የESOL ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በሌሎች ይዘቶች ላይ ብቃት 
የሚያሳይ/የምታሳይ ከሆነ ( DEM, PRG, ወይም N) ውጤቶች ከ NEP ጋር 
ሪፖርት መደረግ አለባቸው። 

የትምህርታዊ ንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ወቅት 
ትምህርታዊ የምንባብ ደረጃ የሚወሰነው በተማሪው/ዋ ትክክለኛነት፣ ቅልጥፍና፣ እና የፅሁፍ 
ግንዛቤ ነው። ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተገለጹት ቁጥሮች ወይም ፊደላት የሚያመለክቱት 
በእያንዳንዱ የውጤት መስጫ ክፍለጊዜ መጨረሻ ላይ የሚጠበቀውን የቃላት አጣጣል/አመራረጥ 
ፅሁፍ የርቀት ደረጃ ነው። 

የተቀመጠውን ግብ -ፅሁፍ የማንበብ ደረጃ ሠንጠረዥ 
ክፍል MP1 MP2 MP3 MP4 
K 1-2 3-4 4-5 6 
1 6-7 8-11 12-15 16 
2 J K L M 
3 M N O P 
4 Q - R S - T 
5 T - U V - W 

የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የክንውን ደረጃ 
ለሌላ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የእንግሊዝኛ አገልግሎቶች(ESOL)ለሚሰጣቸዉ ተማሪዎች፣ የ ESOL 
መምህራን የተማሪዎችን የእንግሊዝኛ ችሎታ የማሻሻል እርምጃ የሚያመለክት መረጃ ይሰበስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃ 
ንጽፅር ነው። ደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ይሰማሉ/ያዳምጣሉ፣ ያነባሉ፣ ይጽፋሉ፣ ወይም ለኮሌጅ 
እና ለሥራ ዝግጁነት ደረጃ የእንግሊዝኛ ችሎታ ያላቸው ጓደኞቻቸው ጋር የሚመጥን መናገር 
ይችላሉ። 

1ኛ ደረጃ 
 በመግባት ላይ 

2ኛ ደረጃ 
 ብቅ እያለ/ች 

3ኛ ደረጃ 
በማደግ ላይ 

4ኛ ደረጃ 
እየተስፋፋ 

5ኛ ደረጃ 
ሽግግር 

6ኛ ደረጃ 
በመድረስ ላይ 

ጀማሪ  ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 
 

 

Montgomery County Public Schools 
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