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ውድ ወላጅ ወይም ሞግዚት፡
የትምህርት ቤታችንን "የውጤት ካርድ" ለእርስዎ በመላካችን ደስተኞች ነን። የውጤት ካርዶቹ ስለ ትምህርት
ቤቱ አጠቃላይ የስራ ሁኔታ እና ስለ ተማሪዎች ምዝገባ እና ስለ አስተማሪዎች ብቃት ዝርዝር መረጃዎች መልስ
የሚሰጡ ሲሆን፡ በተጨማሪም ደግሞ የተማሪዎች ውጤታማነት፡ ተጠያቂነት፡ ትምህርት ቤቱ ከሌሎች ትምህርት
ቤቶች በአውራጃው፡ በክፍለ ግዛቱ ከአሉ ጋር ሲነጻጸር ውጤቱ ምን ይመስላል ለሚለው ጥያቄ እና በተለያዩ
የተማሪዎች ቡድኖች መካከል ያለው የአከናወን መለያየት መጥበቡን የሚያመለክት ነው።
በዚህ ሪፓርት ስለ ትምህርት ቤታችን የሚገልጽ ጠቃሚ መረጃ ተካቷል
የተማሪዎች ምዝገባ እና የአስተማሪ ብቁነት፡ ይህ የሪፓርት ተማሪዎች እና አስተማሪዎች በአውራጃው እና በክፍለ
ግዛቱ ከአሉ ጋር ሲነጻጸር ያሉበትን ያሳያል። በተጨማሪም የእርስዎ ልጅ በፌዴራል ድንጋጌ 1 መሰረት ተጨማሪ
ገንዘብ የሚይገኝ ትምህርት ቤት ከሆነ የሚሄደው የልጅዎን አስተማሪ ብቁነት የሚያሳይ የሚከተሉትን ተጨማሪ
መረጃዎች መጠየቅ ይችላሉ።
 የልጅዎ አስተማሪ በሚያስተምርበት ክፍል ደረጃ እና የትምህርት አይነት ለማስተማር ፈቃድ አለዎን
 የልጅዎ አስተማሪ በአስቸኵይ ፈቃድ ወይም ፈቃድ እንደሌለው ታውቆ እና ተፈቅዶለት ነው ውይ
የሚያስተምረው
 የአስተማሪዎ የኮሌጅ ዲግሪ እና በዋናነት የተቀበለው ይትምህርት አይነት
 ልጅዎ ግልጋሎት እያገኘ ያለው ሙሉ ለሙሉ ባለሙያ ባልሆኑ ባለሙያዎች ነውን እና ክሆን
ብቃታቸው ምንድን ነው
የተማሪ ግምገማ በMCAS እና በሌሎች ፈተናዎቸ፡ የዚሀ ሪፓርት ክፍል የሚያሳየው በማሳችሰትስ አጠቃላይ
ግምገማ ስርአት ፈተና (MCAS) የእኛ ተማሪዎች ከአውራጃ እና ከክፍለ ግዛት ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸሩ ያላቸውን
ውጤት ነው።
የትምህርት ቤት እና የአውራጃ ተጠያቂነት መረጃ፡ የዚሀ ሪፓርት ክፍል የሚያሳየው ሶስት ጠቃሚ መረጃዎችን
ነው።



የተጠያቂነት እና የደጎማ ደርጃዎች፡ ትምህርት ቤቶች እና አውራጃዎች ከአምስቱ ተጠያቂዎች
ደረጃዎች (1-5) ውስጥ አንደኛው ውስጥ ይመደባሉ፡ ከፍተኛ ደረጃ 1 ሲሆን አነስተኛ ክንውን
ደረጃ 5 ይሆናል፡ የእኛ ትምህርት ቤት ደረጃ 1 ተመድቧል።



የትምህርት ቤት ከመቶ እጅ፡ የትምህርት ቤት ከመቶ እጅ ለብዙ ትምህርት ቤቶች ሪፓርት
የሚደረገው ከ 1 እስከ 99 ድረስ ሲሆን፡ ይህ ቁጥርም የሚያመለክተው በአጠቃላይ ትምህርት
ቤቱ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች አንድ አይነት ደረጃ ትምህርት ከሚሰጡ ጋር ሲነጻጸር
የአከናወን ሁኔታን ነው፡ የእኛ ትምህርት ቤት ከመቶ እጅ ያገኘው 81 ሲሆን፡ ይህ ማለትም
በክፍለ ግዛት ውስጥ ከአሉት አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ ደረጃ ትምህርት ከሚሰጡ
ከሌሎች 80 ከመቶ እጅ በላይ ነው ማለት ነው።



የማሻሻያ እና የአከናወን መለኪያ (PPI): PPI ቁጥር የሚያመለክተው የአከናወን ላይ ያለውን ክፍተት
ለማጥበብ ትምህርት ቤታችን የአሳየውን እርምጃ ሲሆን፡ ሁሉንም ተማሪዎች ብቃት እንዲኖራቸው
ለማስቻል እና ከሁለተኛ ደርጃ በሃላ ስክታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው፡ ማሳቹሰትስ ከ2011 እስከ 2017
የአከናወን ላይ ያለውን ክፍተት በግማሽ ለመቀነስ እቅድ አውጥቷል፡ አከናወን ላይ ያለውን ክፍተት
ለማጥበብ ተማሪዎች በቂ እርምጃ ወስደዋል ለማለት የ PPI ድምሩ ከ 75 ወይም በላይ መሆን
አለበት።

CCSC በዘር፡ በቀለም፡ በብሄር፡ በፆታ፡ በፆታ ማንነት ገለጻ፡ በጎሳ፡ በፆታ ዝንባሌ፡ የአእምሮም ሆነ የአካል ስንኩልነት፡ እድሜ፡ ዝርያ፡ የአትሌትነት ችሎታ፡ ልዩ ድጋፍ ፈላጊነት፡ የእንግሊዘኛ ሆነ
የውጪ ቕንቕ ችሎታ መድሎ አያደርስም፡ ቀደም ሲል ባለ የትምህርት ውጤት፡ CCSC በጠየቁ ጊዜ በማንኛውም ቕንቕ መረጃዎችን ያቀርባል፡
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ትምህርት ቤታችንን ለማሻሻል እንዲሳተፉ እንገፋፋዎታለን፡ ሊሳተፉ የሚችሉባቸው አንዳንድ መንገዶች
የሚከተሉት ናቸው።





ልጅዎ ቤት እንዲማር ይገፋፉ
የወላጆች-የአስተማሪዎች ስብሰባዎች ላይ እና ሌሎች ልይ ስብሰባዎችንም ጨምሮ መሳትፍ
በእኛ ትምህርት ቤትም ሆነ አውራጃ በበጎ ፈቃደኝነት በመሳተፍ
ሌሎች ወላጆች እንዲሳተፉ በመገፋፋት

ስለ ትምህርት ቤታችን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ስለ ልጅዎ አስተማሪ ብቃት መረጃ ለመጠየቅ
እባክዎት ነጻነት ይሰማዎት እኛን በ617-354-0047 ለመገናኘት።
በአክብሮት፡

ካሌብ ህረስት-ሂለር
Caleb Hurst-Hiller
የትምህርት ቤቱ ሃላፊ
Head of School

CCSC በዘር፡ በቀለም፡ በብሄር፡ በፆታ፡ በፆታ ማንነት ገለጻ፡ በጎሳ፡ በፆታ ዝንባሌ፡ የአእምሮም ሆነ የአካል ስንኩልነት፡ እድሜ፡ ዝርያ፡ የአትሌትነት ችሎታ፡ ልዩ ድጋፍ ፈላጊነት፡ የእንግሊዘኛ ሆነ
የውጪ ቕንቕ ችሎታ መድሎ አያደርስም፡ ቀደም ሲል ባለ የትምህርት ውጤት፡ CCSC በጠየቁ ጊዜ በማንኛውም ቕንቕ መረጃዎችን ያቀርባል፡

