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የልጅዎን የ2019 ውጤት ሪፖርት አነባበብ– ገጽ 1

የኮሎራዶ የትምህርታዊ ስኬት መለኪያዎች
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሒሳብ ውጤት ሪፖርቶችን መረዳት

www.cde.state.co.us

የኮሎራዶ ትምህርት ዲፓርትመንት  ጁላይ 2019

የተማሪ አፈጻጸም አጭር መግለጫ - ይህ ክፍል የልጅዎን አጠቃላይ ውጤት ያቀርባል። ተማሪዎች የቁጥር አጠቃላይ ውጤት ይሰጣቸውና በዚያ 
ውጤት መሠረት ደግሞ ከአምስት የአፈጻጸም ደረጃዎች ውስጥ በአንደኛው ሥር ይመደባሉ። የመቶኛ ደረጃ አሰጣጡ የእርስዎ ልጅ በስቴቱ ውስጥ 
ከሚገኙ ሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸር ምን ዓይነት ደረጃ ላይ እንዳለ/ች የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ፣ በ56ኛ ፐርሰንታይል ነጥብ ላይ ያለ ተማሪ 
በስቴቱ ውስጥ ከሚገኙ 56 በመቶው ተማሪዎች የተሻለ አፈጻጸም አሳይቷል። በልጅዎ የአፈጻጸም ደረጃ ውስጥ ባሉ ተማሪዎች የተንጸባረቁት ጽንሰ-
ሀሳቦች እና ክህሎቶች በገጹ ግርጌ የአፈጻጸም ደረጃ ገላጭ ክፍል ውስጥ ተካትተው ይገኛሉ።

የኮሎራዶ የትምህርታዊ ስኬት መለኪያዎች የውጤት ሪፖርቶች ወላጆች ልጆቻቸው በክፍል ደረጃቸው 
ትምህርት መጨረሻ ላይ በተፈተኑባቸው የትምህርት ዓይነቶች ምን ያህል የኮሎራዶ የትምህርታዊ 
ደረጃዎችን (ስታንዳርዶችን) እንዳሟሉ ለመረዳት የሚጠቅሙ መረጃዎችን ይይዛሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ 
የተካተቱ ዳታዎች በትክክለኛው የ2019 ዳታ ላይ የተመሠረቱ አይደሉም።

መስፈርቶችን ገና አላሟላም
የልጅዎ ውጤት

760
መስፈርቶችን  
አሟልቷል

56ኛ ፐርሰንታይል

ተማሪ

ት/ቤት፦ 781

ዲስትሪክት፦ 760

ስቴት፦ 753

የኮሎራዶ ተማሪዎች አፈጻጸም በመቶኛ፦

መስፈርቶችን 
በከፊል አሟልቷል

15.1% 11.4% 18.4% 25.3% 29.4%

መስፈርቶችን 
ለማሟላት 
ተቃርቧል

ለቀጣይ የክፍል ደረጃ በትክክለኛ ጎዳና ላይ

መስፈርቶችን አሟልቷል መስፈርቶችን ልቋል
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የውጤት ክልል - የስኬል ውጤቶች በዳይመንድ ቅርጾች ተመልክተዋል። በተማሪው ዳይመንድ ቅርጽ ዙሪያ ያሉት ቀስቶች ልጅዎ ፈተናውን በርካታ 
ጊዜ ቢውስድ ሊያገኝ የሚችላቸው የውጤቶች መጠንን ያሳያሉ። የምሳሌ ተማሪው ዳይመንድ ዙሪያ ያሉት ቀስቶች ፈተናውን ብዙ ጊዜ ቢወስደው 
በተመሳሳይ አፈጻጸም ደረጃ ውስጥ ሊያመጣው ይችል የነበረው ውጤትን ያሳያሉ።
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አጠቃላይ የውጤት ንጽጽሮች - የት/ቤት፣ የዲስትሪክት እና የስቴት ዲያመንዶች እንደልጅዎ ተመሳሳይ ፈተናን የሚወስዱ ተማሪዎች አማካይ 
ውጤቶችን ያሳያሉ። የውጤት አማካዮቹን ልጅዎ እነዚህን ፈተናዎች ከወሰዱ ሌሎች ልጆች ጋር ሲወዳደር ያገኘው ነጥብ ምን ላይ እንደሆነ ለማየት 
ይጠቀሙበት። በዚህ ምሳሌ ተማሪው ከት/ቤቱ ያነሰ፣ ከዲስትሪክቱ እኩል የሆነ እና ከስቴቱ የበለጠ ውጤትን አግኝቷል።
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የስቴት አፈጻጸም - ከአጠቃላዩ አፈጻጸም ሠንጠረዥ ስር ያሉት አሞሌዎች በእያንዳንዱ አምስት የአፈጻጸም ደረጃዎች ውስጥ የተማሪዎችን አፈጻጸም 
በመቶኛ በማሳየት የልጅዎ አፈጻጸም በኮሎራዶ ውስጥ ከሌሎች አፈጻጸም ጋር እንዴት ሊነጻጸር እንደሚችል ምን እንደሚመስል ያመለክቱዎታል።5
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የአፈጻጸም ደረጃዎች - የአፈጻጸም ደረጃዎች ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን መስፈርት በምን ያህል ደረጃ እንዳሟሉ ይገልጻሉ። እያንዳንዱ የአፈጻጸም 
ደረጃ በተለያዩ ነጥቦች ይገለጻሉ። በጣም ከፍተኛዎቹ ሁሉቱ የአፈጻጸም ደረጃዎች ተማሪዎች መስፈርቶችን ማሟላታቸውን ወይም መላቃቸውን እና 
ለሚቀጥለው የክፍል ደረጃ ትክክለኛ መስመር ላይ መሆናቸውን ያመለክታሉ። ዝቅተኛዎቹ ሦስቱ የአፈጻጸም ደረጃዎች ተማሪዎች ገና የክፍል ደረጃ 
መስፈርቶችን ያላሟሉ መሆናቸውን ያመለክታሉ።
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የበለጠ የት መረዳት እችላለሁ?
የኮሎራዶ የትምህርታዊ ስኬት መለኪያዎች ፈተናዎች ከኮሎራዶ ትምህርታዊ ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ጋር የተካከሉ/የተጣጣሙ ናቸው። የስቴት-አቀፍ ምዘናዎች ተማሪዎች 
በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ በዐበይት የትምህርት መስኮች የሚያውቁትን እና ማድረግ የሚችሉትን በአጭሩ ያሳያሉ። ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው ከደረጃዎች (ስታንዳርዶቹ) እና 
ከአቻዎቻቸው ጋር ሲነጻጸሩ የእነሱ አፈጻጸም ምን ላይ እንዳለ እንዲያውቁ ይረዳሉ። የበለጠ ለመረዳት፦ www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

የኮሎራዶ የትምህርታዊ ስኬት መለኪያዎች
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት እና የሒሳብ ውጤት ሪፖርቶችን መረዳት

ገጽ 2

የሠንጠረዥ መፍቻ ቁልፍ - በገጽ 2 ላይ ያለው መፍቻ ቁልፍ በሪፖርቱ የውጤት ዝርዝር ክፍል ውስጥ የትኛው አሞሌ የልጅዎን አፈጻጸም፣ 
የዲስትሪክት አፈጻጸም እና የስቴት አፈጻጸም እንደሚያሳይ ይገልጻል። ጥቁሩ ቀጥተኛ የቁም መስመር ወደ ‘መስፈርቶችን አሟልቷል’ የአፈጻጸም ደረጃ 
የተሻገሩ ተማሪዎች ምን ዓይነት አፈጻጸም እንዳላቸው ያመለክታል።
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የንባብ አፈጻጸም - በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ሪፖርት ውስጥ አጠቃላይ የንባብ ውጤቶች በሠንጠረዡ (ግራፉ) ላይ በዲያመንድ ቅርጾች 
ተመልክተዋል። በተማሪው ዳይመንድ ቅርጽ ዙሪያ ያሉት ቀስቶች ልጅዎ ምዘናውን በርካታ ጊዜ ቢውስድ ሊያገኝ የሚችላቸው የውጤቶች መጠንን 
ያሳያሉ። ልጅዎ ከሌሎች ልጆች ጋር ሲነጻጸር ያገኘው የንባብ ውጤት ምን ላይ እንደሆነ ለማየት የት/ቤቱን፣ የዲስትሪክቱን እና የስቴቱን ውጤቶች 
ይመልከቱ። በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ ተማሪው ከት/ቤቱ ያነሰ እና ከዲስትሪክቱና ከስቴቱ ደግሞ ትንሽ አነስ ያለ ውጤት አግኝቷል። የምሳሌ ተማሪው 
ዳይመንድ ዙሪያ ያሉት ቀስቶች ፈተናውን ብዙ ጊዜ ቢወስደው ኖሮ ከት/ቤቱ ወይም ከስቴት አማካይ ጋር እኩል ውጤት ሊያመጣ ይችል እንደነበር 
ያሳያሉ። ማስታወሻ፦ የንባብ  ንዑስ አፈጻጸም ውጤቶች  ከአጠቃላዩ ውጤት የተለያየ እርከን (ስኬል) ላይ ይገኛሉ።
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የውጤት ዝርዝሮች - ይህ ክፍል በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ሪፖርት የተወሰኑ የማንበብና የመጻፍ መስኮች እንዲሁም በሒሳብ ሪፖርት ላይ የሒሳብ 
መስኮች የልጅዎን አፈጻጸም ዝርዝር ያቀርባል። ልጅዎ ምን ላይ ጥሩ እየሠራ እንደሆነ ወይም ምን ላይ ማሻሻል እንደሚያስፈልገው ማየት ይችላሉ። 
በእነዚህ መስኮች አፈጻጸም የተገለጸው ልጅዎ በእያንዳንዱ የምዘና ምድብ ያገኛቸው ነጥቦች መቶኛ ነው። የልጅዎን አፈጻጸም ከዲስትሪክቱ እና ከስቴቱ 
አማካዮች ጋር እንዲሁም ወደ ‘መስፈርቶችን አሟልቷል’ የአፈጻጸም ደረጃ የተሻገሩ ልጆች ጋር ለማነጻጸር ከገጹ አናት ላይ የተሰጠውን የሠንጠረዥ 
(የግራፍ) መፍቻ ቁልፍን ይጠቀሙ። በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ ተማሪው በሥነ-ጽሑፋዊ ጽሑፍን በማንበብ እና የቃላት ምድቦች እንዲሁም በአጠቃላይ 
ጽሕፈት እና በጽሑፍ መግለጽ ምድቦች የዲስትሪክቱን እና የስቴቱን አማካይ ልቋል። ተማሪው የመረጃ ሰጭ ጽሑፍን በማንበብ እና ቋንቋን በመጻፍና 
በቋንቋ ሕጎች ምድቦች የዲስትሪክቱን፣ የስቴቱን ወይም ወደ ‘መስፈርቶችን አሟልቷል’ አፈጻጸም ደረጃ የተሻገሩ ተማሪዎች ያህል አፈጻጸም አላሳየም። 
ማስታወሻ፦ የተገኙ ነጥቦች መቶኛ በተለያዩ ዓመቶች መነጻጸር አይችሉም።
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