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የባለአደራዎች ቦርድ
ኤሊዛ አንድርሰን, ሰብሳቢ
ዴቪድ ቦግሲያን, ምክትል ሰብሳቢ
ኢ. አሞሪ ሎሪንግ, የሃብት
አስተዳደር
ኡቼ አማዔኪ
ኤሊዛቤት ባርትል

ጃንዋሪ 25, 2018
ውድ ደላጅ ወይም አሳዳጊ:
የትምሕርት ቤት ሪፖርት ካርድ ቅጂ በማካተታችን ደስተኞች ነን፡፡ ስለ ትምሕርት ቤት እና
የቀጠናው ተጠያቂነት፣ ሂደት፣ ስለ ተማሪዎቻችን እና መምሕራን፣ እና ሌሎች ጠቃሚ
የትምሕርት ቤት እንቅስቃሴ እርምጃዎችን መረጃ ያካትታል፡፡
የሪፖርት ካርዱ የመጀመሪያው ገፅ ጠቃሚ የተጠያቂነት መረጃ ያካትታል፡

ቶሞቲ ቢያንቺ
ኤች. ቲዎዶር ኮኸን
ጆዜ ጁቬስ
ኬቨን ኪልባሳ
ሊዛ ፑልማን
አሌክሳንደር ሳልተንስቶልል
ጉዌን ቶርን



ተጠያቂነት እና የእገዛ ደረጃዎች: ትምሕርት ቤቶች እና ቀጠናዎች ከአምስቱ የተጠያቂነት
እና የእገዛ ደረጃዎች ውስጥ አንዱ ውስጥ ይመደባል (1‐5)፣ ትልቁ ምዘና ደረጃ 1 እና
ዝቅተኛው ምዘና ደረጃ 5 ይሰጣቸዋል፡፡ በትምሕርት ቤታችን ያሉ ተማሪዎች በ 2017
Next‐Generation MCAS ፈተናዎች ስለተሳተፉ፤ የእኛ ትምሕርት ቤት የ “ምንም
ደረጃ” የሚል የተጠያቂነት ደረጃ ተሰጥቶታል፡፡

የሪፖርት ካርዱ የመጀመሪያው ገፅ በትምሕርት ቤታችን ያሉ ተማሪዎች በ Massachusetts
Comprehensive Assessment System (MCAS) ፈተናዎች ላይ እንዴት እየሰሩ እንዳሉም
ያሳያል፡፡ የትምሕርት ቤታችን የብቃት እና የሂደት መረጃ ከመዘገቡም በተጨማሪ ከቀጠናው እና
ከክልሉ ብቃት ጋር ተነፃፅሯል፡፡
የሪፖርት ካርዱ ሁለተኛው ገፅ በትምሕርት ቤታችን ስላሉ ስለ ተማሪዎች እና መምሕራን
ከቀጠናው እና ከክልሉ ካሉ ጋር በማነፃፀር መረጃ ያቀርባል፡፡ እንደ የቀሪ መመዝገቢያ፣ የቅጣት
ጊዜያት እና የሁለተኛ ደረጃ ትምሕርት ብቃት ያሉ ሌሎች ጠቃሚ የትምሕርት ብቃት
እርምጃዎችም ተካትተዋል፡፡
ትምሕርት ቤታችንን በማሻሻል ሂደት ላይ አብረውን እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን፡፡ ሊሳተፉ
የሚችሉባቸው ጥቂት መንገዶች:
 ልጅዎ በቤት ያለውን የትምሕርት ሂደት ማበረታታት
 የወላጅ‐መምሕራን ስብሰባዎችን እና ሌሎች ልዩ ስብሰባዎችን በመገኘት
 በትምሕርት ቤታችን ወይም በቀጠናው ውስጥ በበጎ ገቃደኝነት በማገልገል
 ሌሎች ወላጆች እንዲሳተፉ በማበረታታት

በመጨረሻም፤ ልጅዎ የፌደራል ባለቤትነት ፈንድ የሚቀበል ትምሕርት ቤት ውስጥ
ስለሚማር፤ እርስዎም ስለ ልጅዎ የትምሕርት ቤት ውስጥ መምሕራን የብቃት
መረጃዎችን የመጠየቅ መብት አልዎት፡

CCSC በዘር፣ በቀለም፣ በትውልድ ስፍራ፣ በባሕል፣ በፆታ፣ በፆታ ማንት፣ በጎሳ፣ በፆታዎ ግንኙነት ምርጫ፣ በአዕምሯዊ ወይም አካላዊ ስንኩልነት፣ በእድሜ፣ በዘር ሐረግ፣
በአካላዊ ብቃት፣ በልዩ ፍላጎት፣ በእንግሊዝኛ ወይም በሌላ ቋንቋ ችሎታ ወይም በቀድሞ የትምሕርት ብቃት መሰረት አድልዎ አያደርግም፡፡ CCSC በሚጠየቀው በየትኛውም
ቋንቋ ሰነዶችን ማዘጋጀት ይችላል፡፡  CCSC ka ba ou dokiman ekri an kryol si ou vle.  CCSC le tendra los documentos disponibles a su peticion.






የልጅዎ መምሕራን በሚያስተምሩበት የትምሕርት ደረጃዎች እና የትምሕርት ክፍሎች ፈቃድ ያላቸው
ቢሆኑም
የልጅዎ መምሕራን ከድንገተኛ ፈቃድ ወይም እገዳ ስር እያተማሩ ቢሆኑም
የልጅዎ መምሕር የኮሌጅ ዲግሪ እና ዋና የትምሕርት መስክ
ልጅዎ በመለስተኛ ባለሙያዎች እና፣ በደረጃዎቻቸው አገልግሎት የሚያገኙ ከሆነ

የተማሪዎችን ብቃት ለማሻሻል እያደረግን ስላለው ነገር ወይም ስለ ልጅዎ የክፍል ውስጥ መምሕራን፣ የበለጠ መረጃ
ለማግኘት፤ እባክዎ በስልክ ቁጥር 617‐354‐0047 እኛን ለማግኘት ነፃ ይሁኑ፡፡ የዚህን ሪፖርት ካርድ ሙሉ ቅጂ፤
ወይም የሌሎች ትምህርት ቤቶችን ሪፖርት ካርዶች ለማየት profiles.doe.mass.edu ን ይጎብኙ፡፡
ከአክብሮት ጋር,

ካሌብ ኸርት‐ሂለር, ርዕሰ መምሕር

