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በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃ 

 

DPS የትምህርት ቤትን ስኬት ለማወቅ የዲስትሪክት እና የስቴት መስፈርቶችን በተመጣጠነ ሁኔታ ስኬትን አመላካች የሆነ የሥራ 
አፈጻጸም  አውታር (School Performance Framework) ይጠቀማል። 

 

 

 

 

 

 

  



 

የ 2014 የትምህርት ቤት የሥራ ክንዉን አዉታር (ፍሬምዎርክ) በልዩ አጣጣል የተቀመጡ 
ጽሑፎች 

 

በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃ 
 
የዚህ ሰነድ የተዘጋጀበት ዓላማ አንድ ትምህርት ቤት መስፈርቶችን አለማሟላቱ፣ ወደ ማለፊያ መስፈርቶች እየተጠጋ ስለመሆኑ 
መስፈርቶችን፣ ስለማሟላቱ  ወይም (ለአንዳንድ መስፈርቶች) ከተቀመጠው መስፈርት ስለመብለጡ ለመወሰን ጥቅም ላይ ስለሚውሉት 
እያንዳንዱ የSPF ንጥል መስፈርት/ልኬት እና የውሳኔ ደንቦች ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ነው። 
 
ለ SPF ጥቅም ላይ የዋለው ውሂብ የሁለት ዓመታት ዋጋ ያለውን ውሂብ ይዟል (ማለትም፥ 2012-2013 እና 2013-2014)።  ለአንድ 
ዓመት የሚሆን ውሂብ ብቻ በሚኖርበት ጊዜ የአንድ ዓመቱ ውሂብ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል። እያንዳንዱ ዓመት በተናጠል ከተገመገመ 
በኋላ፣የሁለቱን ዓመታት ውጤቶች ወደ አንድ ነጠላ መስፈርት/ልኬት ማሳያ /stoplight/ ለማምጣት ማትሪክስ ጥቅም ላይ ይውላል። 
 

I.  ትምህርታዊ መርሃ ግብሩ ስኬታማ ነበር? 

1.  የተማሪ ዕድገት ግስጋሴ በጊዜ መስፈርት ሲታይ—ዕድገት 
ተማሪዎች በቂ ወይም ከግምት ሊገባ የሚችል ዕድገት በጊዜ ሂደት እያሳዩ ነው?   

 
የተማሪዎች ዕድገት በጊዜ መስፈርት ሲታይ ለተማሪዎች ቁመታዊ ዕድገት የሚከተሉን ይጠቀማል፥ (1*) ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት 
መቶኛ፣ (2*) ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር፣ (3*) በሌሎች ላይ መድረስ ዕድገት (catch-
up growth)፣ (4*) ባሉበት መቀጠል ዕድገት (keep-up growth)፣ (5*) ቀጣይነት ያለው ተመዝግቦ የመማር ዕድገት፣ (6) COALT 
ዕድገት፣ (7*) በተከፋፈለ ቡድን ዕድገት (ELL፣ FRL፣ እና የዘር ሕዳጣን)፣ (8*) በተከፋፈል የቡድን ዕድገት ንጽጽር (ELL፣ FRL፣ የዘር 
ሕዳጣን)፣ (9*) የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ቡድን ንጽጽር፣ እና (10*) ACCESS ዕድገት።  
 
*16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተተ የፈተና ውጤት ባላቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ ተፈጻሚ የሚሆን (SAR-ያካተተ የሚለውን 
ፍች ለመረዳት የቃላት ሙዳይን / Glossary/ ይመልከቱ)። 
 
 

1.1 a-c TCAP ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ፥ የትምህርት ቤቱ የ TCAP ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ 50 ወይም 
ከዚያ በላይ ነበር? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በላይ ሆኖ ከ 50 በታች 

ነው።    
4. መስፈርቱን ያሟላል የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 50 በላይ ሆኖ ከ 65 በታች 

ነው። 
6. ከመስፈርቱ ይበልጣል ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) 65 ወይም ከፍ ያለ። 

1.1a=ንባብ፣ 1.1b=ሒሳብ፣ 1.1c=ጽሑፍ 
 
 

ዓመት 2  
ዓመት 1  

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 
6. ይበልጣል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 
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1.2a-c TCAP ማዕከላዊ (ሚዴያን) ዕድገት በመቶኛ ከተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር፥ ትምህርት ቤቱ ከሌሎች 
ተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች ጋር በ TCAP ላይ ሲነጻጸር እኩል ወይም የተሻለ ዕድገት አለው? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገቱ ከማዕከላዊ ጥቅል (ክላስተር ሚዲያን) 10 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገቱ ከ 5 በመቶ በላይ ነገር ግን ከ 10 በመቶ ማእከላዊ ጥቅል 

(ክላስተር ሚዲያን) በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገቱ ከማዕከላዊ ጥቅል (ክላስተር ሚዲያን) በ 5 በመቶ በላይ ክልል 

ወይም በታች ነበር። 
6. ከመስፈርቱ ይበልጣል ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገቱ ከማዕከላዊ ጥቅል (ክላስተር ሚዲያን) ቢያንስ በ 5 በመቶ በላይ 

ነበር። 
1.2a=ንባብ፣ 1.2b=ሒሳብ፣ 1.2c=ጽሑፍ 
 

ዓመት 2  
ዓመት 1  

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 
6. ይበልጣል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

 
 

1.3a በሌሎች ላይ መድረስ ዕድገት (Catch-Up Growth)—ንባብ፥ ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ደረጃ* በ TCAP ላይ የሚገኙ 
ተማሪዎች መቶኛ መስፈርቱን ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ ከ 

20 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ ከ 20 በላይ ቢሆንም ከ 30 በመቶ በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ 30 በመቶ ነበር። 
1.3b በሌሎች ላይ መድረስ ዕድገት (Catch-Up Growth)—ሒሳብ፥ ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ደረጃ* በ TCAP ላይ የሚገኙ 
ተማሪዎች መቶኛ መስፈርቱን ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ ከ 

20 በመቶ ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ ከ 20 በላይ ቢሆንም ከ 30 በመቶ በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ 30 በመቶ ነበር። 
1.3c በሌሎች ላይ መድረስ ዕድገት (Catch-Up Growth)—ጽሑፍ፥ ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ደረጃ* በ TCAP ላይ የሚገኙ 
ተማሪዎች መቶኛ መስፈርቱን ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ ከ 

30 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ ከ 30 በላይ ቢሆንም ከ 40 በመቶ በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ያደጉ ተማሪዎች መቶኛ  

ቢያንስ 40 በመቶ ነበር። 
*በከፊል ብቃት ያለው በዝቅተኛ ብቃት ያለው እና በከፍተኛ ብቃት ያለው የተከፋፈለ ነው። ከዝቅተኛ ከፊል ብቃት ያለው (PP) ወደ ከፍተኛ ከፊል ብቃት ያለው  
(PP ) የሚደረግ መንቀሳቀስ እንደ በሌሎች ላይ  መድረስ  (catching up) ይቆጠራል። 
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ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

 
 

1.4a-c ዕድገትን ባለበት መቀጠል (Keep-Up Growth)፥  በብቃት ያለው ወይም ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ደረጃ በ TCAP ላይ 
የሚቆዩ ተማሪዎች መቶኛ መስፈርቱን ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP የቆዩ ተማሪዎች መቶኛ ከ 

70 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP ላይ የቆዩ ተማሪዎች 

መቶኛ  ቢያንስ ከ 70 በመቶ በላይ ቢሆንም ከ 80 በመቶ በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች በከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም TCAP የቆዩ ተማሪዎች መቶኛ 

ቢያንስ 80 በመቶ ነበር። 
1.4.a=ንባብ፣ 1.4.b=ሒሳብ፣ 1.4.c=ጽሑፍ 
 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

 
 

1.5a-c ቀጣይ ተመዝግቦ በመማር ዕድገት፥ በቀጣይነት ተመዝግበው የሚማሩ ተማሪዎች በ TCAP ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት 
ላይ በቀጣይነት ተመዝግበው ከማይማሩ ተማሪዎች* ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት ከፍ ያለ ነበር? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገቱ ከዲስትሪክቱ ከማዕከላዊ ጥቅል (ክላስተር ሚዲያን) 5 በመቶ 

በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ በቀጣይነት የተመዘገቡ ተማሪዎች አማካኝ (ሚዲያን) ዕድገት ከዲስትሪክቱ 

አማካኝ በላይ ወይም በታች በ5 በመቶኛ ውስጥ ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ በቀጣይነት የተመዘገቡ ተማሪዎች ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት ከዲስትሪክቱ 

አማካኝ (ሚዲያን) በላይ 5 መቶኛ ይበልጥ ነበር። 
*ማስታወሻ፥ የንጽጽር ቡድኑ በማናቸውም ትምህርት ቤት ገብተው በቀጣይነት ያልተመዘገቡ  በዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ናቸው።  1.5a=ንባብ፣ 
1.5b=ሒሳብ፣ 1.5c=ጽሑፍ 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 
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1.6 COALT ዕድገት፥  COALT አፈጻጸማቸው የተሻሻለው ተማሪዎች (ከመሻሻል በታች ያሉ) ከሆነ ወይም በያዙት የቀጠሉ 
(በመሻሻል ላይ ወይም ከዛ በላይ ከሆኑ) በመቶኛ መስፈርቱን ያሟላሉ?* 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች የ COALT ሥራ አፈጻጸም ያሻሻሉ ወይም ባሉበት የቀጠሉ 

መቶኛ ቢያንስ ከ 20 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች የ COALT ሥራ አፈጻጸም ያሻሻሉ ወይም ባሉበት የቀጠሉ 

መቶኛ ቢያንስ 20 በመቶ ነበር ነገር ግን ከ 50 በመቶ በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች የ COALT ሥራ አፈጻጸም ያሻሻሉ ወይም ባሉበት የቀጠሉ 

መቶኛ ቢያንስ 50 በመቶ ነበር። 
*ማስታወሻ፥ ሁሉም የ COALT ትምህርት ዓይነቶች ለዚህ ልኬት አንድ ላይ ይጣመራሉ። ከ  COALT ወደ TCAP ፈተናዎች የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎች እንደ 
ተሻሻሉ ይቆጠራሉ። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

 
 
 

1.7 a-c የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት፥  የትምህርት ቤቱ የማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ ለነጻ/ቅናሽ-ምሳ፣ ሕዳጣን እና 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች በ TCAP ላይ 50 ወይም ከዛ በላይ ነበር? 

 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ 16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተቱ ተማሪዎች ብቻ ይካተታሉ። (የትኩረት ቡድኖችን ትርጉም ለማግኘት፣ 
እባክዎ የቃላት መፍቻውን ይመልከቱ።) የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት በመጀመሪያ የተከፋፈለውን ቡድን MGP በማስላት በመቀጠል 
ደግሞ ተመሳሳይ መስፈርት በመጠቀም እንደ 1.1a-c ያለውን በማስገባት የተገኘው ነጥብ ይታወቃል። እያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት – 
ንባብ፣ ጽሑፍ፣ እና ሒሳብ – ሊገኝ ከሚችል ከፍተኛ 9 ነጥብ 3 ነጥብ ያክል ዋጋ አለው። 
 

0 ነጥቦች ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በታች ነበር። 
1 ነጥብ የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በላይ ሆኖ ከ 50 በታች ነው።    
2 ነጥቦች የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 50 በላይ ሆኖ ከ 65 በታች ነው። 
3 ነጥቦች ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) 65 ወይም ከፍ ያለ። 

 
ትምህርት ቤቱ ከአጠቃላይ ሊገኙ ከሚችሉ ነጥቦች ባገኘው ድምር መቶኛ ነጥብ መሠረት ይገመገማል። 
 

1.7 a-c የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት የቀጠለ፥  የትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ምን ያክል ጥሩ ሰርቷል?  
0. መስፈርቱን አያሟላም ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች 33 በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 33 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 65 በመቶ 

ያነሰ አግኝቷል። 
2. መስፈርቱን ያሟላል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 65 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 80 በመቶ 

ያነሰ አግኝቷል። 
3. ከመስፈርቱ ይበልጣል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 80 በመቶ አግኝቷል።  

1.7a=ELL፣ 1.7b=FRL፣ 1.7c=ሕዳጣን 
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ዓመት 2  
ዓመት 1  

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 
3. ይበልጣል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

 
 

1.8 a-c የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ንጽጽር፥  የትምህርት ቤቱ የትኩረት ቡድን ከትምህርት ቤቱ ማነጻጸሪያ (ሞዴል) ቡድን አኳያ 
ሲታይ እኩል ወይም የተሻለ ዕድገት አለው?  

 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ 16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተቱ ተማሪዎች ያሉዋቸው የትኩረት ኣና የማነጻጸሪያ ቡድኖች ብቻ 
ይካተታሉ። (የትኩረት ቡድኖችን እና የማነጻጸሪያ ቡድኖችን ትርጉም ለማግኘት፣ እባክዎ የቃላት መፍቻውን ይመልከቱ።) የተከፋፈለ 
ቡድን ዕድገት ንጽጽር በመጀመሪያ የተከፋፈለውን ቡድን እና የማነጻጸሪያ ቡድን MGP በማስላት በመቀጠል ደግሞ ከዚህ በታች 
የተሰጠውን መስፈርት በመጠቀም የተገኘው ነጥብ ይታወቃል። እያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት – ንባብ፣ ጽሑፍ፣ እና ሒሳብ – ሊገኝ 
ከሚችል ከፍተኛ 6 ነጥብ 2 ነጥብ ያክል ዋጋ አለው። 
 

0 ነጥቦች የትኩረት ቡድኑ MGP ከማነጻጸሪያ ቡድኑ ከ 10 መቶኛ በላይ ያነሰ ከሆነ 
1 ነጥቦች የትኩረት ቡድኑ MGP ከማነጻጸሪያ ቡድኑ እስከ 10 በመቶኛ ድረስ ያነሰ ከሆነ 
2 ነጥቦች የትኩረት ቡድኑ MGP ከማነጻጸሪያ ቡድኑ እኩል ወይም የተሻለ ከሆነ 

 
ትምህርት ቤቱ ከአጠቃላይ ሊገኙ ከሚችሉ ነጥቦች ባገኘው ድምር መቶኛ ነጥብ መሠረት ይገመገማል። 
 

1.8 a-c የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት የቀጠለ፥  የትምህርት ቤቱ የትኩረት ቡድኖች ከሞዴል ማነጻጸሪያው ቡድን አንጻር ሲታይ ምን 
ያክል ጥሩ ሰርቶዋል?  
0. መስፈርቱን አያሟላም ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ንጽጽር ነጥቦች 50 በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 50 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 74 በመቶ 

ያነሰ አግኝቷል። 
2. ያሟላል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 74 በመቶ አግኝቷል።  

1.8a=ELL፣ 1.8b=FRL፣ 1.8c=ሕዳጣን 
 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

 
 

1.9 የአካል ጉዳተኞች የሆኑ ተማሪዎች ዕድገት ንጽጽር፥  የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ከስቴት ዙሪያ ከሚገኙ 
የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች አኳያ ሲታይ እኩል ወይም የተሻለ ዕድገት አለው?  

 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ 16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተቱ ተማሪዎች ብቻ ይካተታሉ። የተከፋፈል ቡድን ንጽጽር በመጀመሪያ 
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉትን የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች MGP በማስላት በመቀጠል ከስቴቱ MGP ጋር በማነጻጸር 
ይታወቃል። እያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት – ንባብ፣ ጽሑፍ፣ እና ሒሳብ – ሊገኝ ከሚችል ከፍተኛ 6 ነጥብ 2 ነጥብ ያክል ዋጋ 
አለው። 
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0 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች MGP ከስቴቱ MGP በ 5 በመቶ ያነሰ ነው 
1 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች MGP ከስቴቱ MGP እኩል ነው ወይም በ 5 በመቶ ክልል 

ውስጥ ነው  
2 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች MGP ከስቴቱ MGP በ 5 በመቶ የበለጠ ነው  

 
ትምህርት ቤቱ ከአጠቃላይ ሊገኙ ከሚችሉ ነጥቦች ባገኘው ድምር መቶኛ ነጥብ መሠረት ይገመገማል። 
 

1.9 የአካል ጉዳተኞች የሆኑ ተማሪዎች ዕድገት የቀጠለ፥  የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ከስቴት ማነጻጸሪያው 
ቡድን አንጻር ሲታይ ምን ያክል ጥሩ ሰርቶዋል?  
0. መስፈርቱን አያሟላም ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ንጽጽር ነጥቦች 50 በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 50 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 74 በመቶ 

ያነሰ አግኝቷል። 
4. ያሟላል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ዕድገት ነጥቦች ቢያንስ 74 በመቶ አግኝቷል።  

 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 

 
 

1.10 ACCESS ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ፥ የትምህርት ቤቱ የ ACCESS ማዕከላዊ (ሚዲያን) ዕድገት መቶኛ 50 ወይም 
ከዚያ በላይ ነበር? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 35 በላይ ሆኖ ከ 50 በታች 

ነው።    
4. መስፈርቱን ያሟላል የማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) ከ 50 በላይ ሆኖ ከ 65 በታች 

ነው። 
6. ከመስፈርቱ ይበልጣል ማዕከላዊ የዕድገት መቶኛ (ሚዲያን ግሮውዝ ፐርሰንታይል) 65 ወይም ከፍ ያለ። 

 
ዓመት 2  

ዓመት 1  
0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 
6. ይበልጣል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

 
 

1.11 DRA2/EDL2 ዕድገት፥ ይህ ልኬት በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 
 
 

1.12 DRA2/EDL2 ዕድገት ከሌሎች ተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር፥ ይህ ልኬት በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ 
ተፈጻሚ አይሆንም። 

 
1.13a-d ከ10ኛ ክፍል TCAP እስከ  11ኛ ክፍል COACT እድገት (ለሁለተኛ ደረጃ ብቻ):- ይህ ልኬት ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
አይተገበርም/አያገለግልም። 
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2. የተማሪ የተገኘ ውጤት ደረጃ—ኹናቴ 
የትምህርት ቤቱ የተገኘ ውጤት ደረጃ ከፍተኛ ነው? 

 
የተማሪ የተገኘ ውጤታማነት አቋም የሚከተሉትን የስቴት መስፈርቶች ያካትታል፥ (1*) ብቃት ያለው ወይም ከፍተኛ በ TCAP ውጤት 
ያስመዘገቡ ተማሪዎች መቶኛ፣ (2*) የተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች TCAP አቋም (3*) ለተወሰኑ የተከፋፈሉ ቡድኖች ያለው የተገኘ 
ውጤት (ELL፣ SPED፣ FRL፣ እና አናሳዎች)፣ (4*) በDRA2/EDL2 የተመለከቱ ጀማሪ ማንበብና መጻፍ /literacy/፣ በTCAP 
ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች መቶኛ፣ እና (6) በ ACCESS ፈተናዎች ከብቃት ደረጃ በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች 
መቶኛ። 
 
*16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተተ የፈተና ውጤት ባላቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ ተፈጻሚ የሚሆን። 
 

2.1a TCAP% ብቁ (ፕሮፊሸንት)—ንባብ፥ “ብቃት ያላቸው” ወይም “ከፍተኛ” ተማሪዎች መቶኛ የተቀመጠውን መስፈርት 
አሟልቷል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ከ 35 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 35 በመቶ በታች 

ቢሆንም ከ 50 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 50 በመቶ 

በታች ነበር። 
2.1b TCAP ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—ሒሳብ፥ “ብቃት ያላቸው” ወይም “ከፍተኛ” ተማሪዎች መቶኛ የተቀመጠውን መስፈርት 
ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ከ 25 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 25 በመቶ በታች 

ቢሆንም ከ 40 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 40 በመቶ 

በታች ነበር። 
2.1c TCAP መቶኛ ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—ጽሑፍ፥ “ብቃት ያላቸው” ወይም “ከፍተኛ” ተማሪዎች መቶኛ የተቀመጠውን 
መስፈርት ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ከ 25 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 25 በመቶ በታች 

ቢሆንም ከ 40 በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 40 በመቶ 

በታች ነበር። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

 
2.2a-c TCAP መቶኛ ብቃት ያላቸው ከተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር፥ ትምህርት ቤቱ ከሌሎች ተመሳሳይ ትምህርት 
ቤቶች TCAP የተገኘ ውጤት ጋር ሲነጻጸር እኩል ወይም የተሻለ ዕድገት አለው? 
0. መስፈርቱን አያሟላም “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” የሆኑ ተማሪዎች መቶኛ ከጥቅሉ (ክላስተር) መቶኛ በ 10 

በመቶ ብልጫ አለው። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” የሆኑ ተማሪዎች መቶኛ ከጥቅሉ (ክላስተር) መቶኛ በ 5 

በመቶ የበለጠ ነገር ግን በ 10 በመቶ ያነሰ ብልጫ አለው። 
2. መስፈርቱን ያሟላል “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” የሆኑ ተማሪዎች መቶኛ ከጥቅሉ (ክላስተር) መቶኛ በ 5 

በመቶ የበለጠ ወይም ያነሰ ብልጫ አለው። 
3. ከመስፈርቱ ይበልጣል “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” የሆኑ ተማሪዎች መቶኛ ከጥቅሉ (ክላስተር) መቶኛ ቢያንስ 

በ 5 በመቶ ብልጫ አለው። 
 2.2a=ንባብ፣ 2.2b= ሒሳብ፣ 2.2c= ጽሑፍ  
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ዓመት 2  

ዓመት 1  
0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 
3. ይበልጣል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

 
2.3 a-c የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ፥ 

 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ 16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተቱ ተማሪዎች ብቻ ይካተታሉ። (የትኩረት ቡድኖችን ፍች ለማግኘት፣ 
እባክዎ የቃላት ሙዳዩን ይመልከቱ።) የተከፋፈለ ቡድን አቋም በመጀመሪያ በእያንዳንዱ የተከፋፈለ ቡድን ውስጥ በ TCAP "ብቁ 
ያለው" ወይም "ከፍተኛ" ተማሪዎች መቶኛ በማስላት፤ በመቀጠል ደግሞ ተመሳሳይ መስፈርት በመጠቀም እንደ 2.1a-c ያለውን 
በማስገባት የተገኘው ነጥብ ይታወቃል። እያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት – ንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ– ሊገኝ ከሚችል ከፍተኛ 6 ነጥብ 
ውስጥ 2 ነጥብ ያክል ዋጋ አለው(በ2014 SPF ላይ በ2012-2013 ዓመት ማትሪክስ ውስጥ በከፍተኛ  8 ነጥብ ሳይንስ ተካትቶ ነበር)። 
 

TCAP መቶኛ ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—ንባብ 
0 ነጥብ የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 35 በመቶ በታች ነበር። 
1 ነጥብ የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 35 በመቶ በታች ቢሆንም ከ 50 

በመቶ በታች ነበር። 
2 ነጥብ የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ 50 በመቶ ነበር። 
TCAP  መቶኛ ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—ሒሳብ 
0 ነጥብ የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 25 በመቶ በታች ነበር። 
1 ነጥብ የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 25 በመቶ በታች ቢሆንም ከ 40 

በመቶ በታች ነበር። 
2 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ 40 በመቶ ነበር። 
TCAP መቶኛ ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—ጽሑፍ 
0 ነጥብ የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ከ 25 በመቶ በታች ነበር። 
1 ነጥብ የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ ከ 25 በመቶ በታች ቢሆንም 

ከ 40 በመቶ በታች ነበር። 
2 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የተማሪዎች “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” መቶኛ ቢያንስ 40 በመቶ ነበር። 
TCAP መቶኛ ብቃት ያለው (ፕሮፊሸንት)—(በ2014 SPF ላይ ሳይንስ በ2012-2013 ቀዳሚ ዓመት ውስጥ ብቻ)  
0 ነጥብ የትምህርት ቤቱ  “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” የተማሪዎች መቶኛ ከ 15 በመቶ በታች ነበር። 
1 ነጥብ የትምህርት ቤቱ “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ”የተማሪዎች መቶኛ ከ 15 በመቶ በታች ቢሆንም ከ 30 

በመቶ በታች ነበር። 
2 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ”የተማሪዎች መቶኛ ቢያንስ 30 በመቶ ነበር። 

 ትምህርት ቤቱ ከአጠቃላይ ሊገኙ ከሚችሉ ነጥቦች ባገኘው ድምር መቶኛ ነጥብ መሠረት ይገመገማል። 
 

2.3a-c የተከፋፈለ የቡድን ኹናቴ፥  የትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ምን ያክል ጥሩ ሰርቷል?  
0. መስፈርቱን አያሟላም ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ነጥቦች 40 በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ነጥቦች ቢያንስ 40 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 65 በመቶ 

ያነሰ አግኝቷል። 
2. መስፈርቱን ያሟላል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ነጥቦች ቢያንስ 65 በመቶ አግኝቷል። 

2.3a=ELL፣ 2.3b=FRL፣ 2.3c=ሕዳጣን 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
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2.4 የአካል ጉዳተኞች የሆኑ ተማሪዎች የተከፋፈለ የቡድን ኹናቴ ንጽጽር፥  የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች 
ከስቴት አንጻር ሲታይ ምን ያክል ጥሩ ሰርተዋል?  

 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ 16 ወይም ከዛ በላይ SAR-ያካተቱ ተማሪዎች ብቻ ይካተታሉ። የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች 
የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ንጽጽር በመጀመሪያ በCAP "ብቃት ያላቸውን" ወይም "ከፍተኛ" የአካል ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች መቶኛ 
በማስላት በመቀጠል ደግሞ የስቴቱን "ብቃት ያላቸው" ወይም "ከፍተኛ" ተማሪዎች መቶኛ በማነጻጸር ይሰላል። እያንዳንዱ የትምህርት 
ዓይነት – ንባብ፣ ጽሑፍ፣ እና ሒሳብ – ሊገኝ ከሚችል ከከፍተኛው 6 ነጥብ 2 ነጥብ ያክል ዋጋ አለው(በ2014 SPF ላይ በ2012-
2013 ዓመት ማትሪክስ ውስጥ በከፍተኛ  8 ነጥብ ሳይንስ ተካትቶ ነበር)። 
 

0 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች መቶኛ “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ላይ ከስቴቱ 
መቶኛ ከ 5 በታች ነው። 

1 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች መቶኛ “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ላይ ከስቴቱ 
መቶኛ ጋር በ 5 መቶኛ እኩል ነው ወይም ይበልጣል ወይም ከስቴቱ መቶኛ በታች ነው። 

2 ነጥቦች የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች መቶኛ “ብቃት ያለው” ወይም “ከፍተኛ” ላይ ቢያንስ 
ከስቴቱ መቶኛ ከ 5 በላይ ነው። 

 ትምህርት ቤቱ ከአጠቃላይ ሊገኙ ከሚችሉ ነጥቦች ባገኘው ድምር መቶኛ ነጥብ መሠረት ይገመገማል። 
 
 

2.4 የአካል ጉዳተኞች የሆኑ ተማሪዎች ዕድገት የቀጠለ፥  የትምህርት ቤቱ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ከስቴት ማነጻጸሪያው 
ቡድን አንጻር ሲታይ ምን ያክል ጥሩ ሰርቶዋል?  
0. መስፈርቱን አያሟላም ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ንጽጽር ነጥቦች 40 በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ንጽጽር ኹናቴ ነጥቦች ቢያንስ 40 በመቶ ያገኘ ቢሆንም 65 

በመቶ ያነሰ አግኝቷል። 
2. ያሟላል ትምህርት ቤቱ የተከፋፈለ ቡድን ኹናቴ ንጽጽር ነጥቦች ቢያንስ 65 በመቶ አግኝቷል።  

 
ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

 
 

2.5 TCAP መቶኛ ከፍተኛ፥ በ TCAP ፈተናዎች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች መቶኛ የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል 
(ሁሉንም የትምህርት ዓይነቶች በማጣመር)? (በ2014 SPF ላይ ሳይንስ በ2012-2013 ቀዳሚ ዓመት ውስጥ ብቻ) 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ያለው መቶኛ ከ 5 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ያለው መቶኛ ከ 5 በመቶ በታች ቢሆንም ከ 10 

በመቶ በታች ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ያለው መቶኛ ቢያንስ 10 በመቶ ነበር። 

 
ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
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2.6 ACCESS% በሚገመተው መሠረት፥ በክፍል ደረጃቸው ወይም ከክፍል ደረጃቸው በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች 
መቶኛ በአጠቃላይ እና በመሰረተ ትምህርት ቅንጅቶች የተቀመጠውን መስፈርት/ደረጃ ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ባሉበትት በክፍል ደረጃቸው ልክ የእውቀት ደረጃ ያላቸው የት/ቤቱ ተማሪዎች መቶኛ ከ5% 

ያነሰ ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል ባሉበትት በክፍል ደረጃቸው ልክ የእውቀት ደረጃ ያላቸው የት/ቤቱ ተማሪዎች መቶኛ ቢያንስ 

5% ነገር ግን 11% ያነሰ ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል ባሉበትት በክፍል ደረጃቸው ልክ የእውቀት ደረጃ ያላቸው የት/ቤቱ ተማሪዎች መቶኛ ቢያንስ 

11% ነገር ግን 20% ያነሰ ነበር። 
3. ከመስፈርቱ ይበልጣል ባሉበትት በክፍል ደረጃቸው ልክ የእውቀት ደረጃ ያላቸው የት/ቤቱ ተማሪዎች መቶኛ 20% 

ወይም ከዚያ በላይ ነበር። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 
3. ይበልጣል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

 
2.7 DRA2/EDL2፥ ይህ ልኬት በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 

 

3.  ድሕረ ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት—ዕድገት 
ይህ አመለካች በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 

4.  ድሕረ ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት—ኹናቴ 
ይህ አመለካች በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 

5.  የተማሪዎች ተሳትፎ 
የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ተሳታፊ ናቸው? 

 
የተማሪዎች ተሳትፎ በሚከተሉት ይለካል፥ (1) የትምህርት ክትትል ድግምግሞሽ መጠን፣ (2) የተማሪ እርካታ ዳሰሳዊ ጥናት ውጤት፣ 
እና (3) በማዕከል የተሞረኮዙ ፕሮግራሞች አቅርቦት። ልኬት 5.3፣ ማዕከል የተመረኮዙ ፕሮግራሞች አቅርቦት፣ በአጠቃላዩ አውታር 
ነጥብ አሰጣጥ ላይ የሚካተት ቢሆንም፣ በተማሪ ተሳትፎ አመላካች ውጤት አሰጣጥ ላይ ግን አይካተትም።  
 

5.1 የትምህርት ክትትል ድግምግሞሽ መጠን (Attendance Rate)፥ የትምህርት ቤቱ አማካይ የትምህርት ክትትል መጠን 
የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የትምህርት ቤቱ አማካይ የተማሪ የትምህርት ክትትል መጠን ከ 90 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች የትምህርት ክትትል መጠን አማካይ ቢያንስ 90 በመቶ ቢሆንም 

ከ 92 በመቶ በታች ግን ነበር።  
2. መስፈርቱን ያሟላል የትምህርት ቤቱ  የተማሪዎች የትምህርት ክትትል መጠን አማካይ ቢያንስ 92 በመቶ ቢሆንም 

ከ 95 በመቶ በታች ግን ነበር።  
3. ከመስፈርቱ ይበልጣል የትምህርት ቤቱ አማካይ የተማሪ የትምህርት ክትትል መጠን ቢያንስ 95 በመቶ ነበር። 

 
ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 
3. ይበልጣል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 
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5.2 የተማሪ እርካታ፥ አዎንታዊ ምላሽ ድግምግሞሽ መጠኑ የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል?* 
0. መስፈርቱን አያሟላም አዎንታዊ ምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ከ 80 በመቶ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የአዎንታዊ ምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ቢያንስ 80 በመቶ ነበር ነገር ግን ከ 85 በመቶ በታች 

ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የአዎንታዊ ምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ቢያንስ 85 በመቶ ነበር ነገር ግን ከ 90 በመቶ በታች 

ነበር። 
3. ከመስፈርቱ ይበልጣል የአዎንታዊ ምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ቢያንስ 90 በመቶ ነበር። 

*በዚህ ልኬት ላይ ነጥቦችን ለማግኘት ተገቢነት ለማግኘት ዝቅተኛ የምላሽ ድግምግሞሽ መጠን 50 በመቶ በመቶ ያስፈልጋል። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 
3. ይበልጣል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 2. ያሟላል 3. ይበልጣል 

 
5.3 ማዕከል ላይ የተመረኮዘ ፕሮግራም አቅርቦቶች፥ ትምህርት ቤቱ ማዕከል ላይ የተመረኮዙ ፕሮግራሞችን ያቀርባል? 
0 ነጥቦች ትምህርት ቤቱ ባለፉት 2 ዓመታት ማዕከል ላይ የተመረኮዙ ምንም ፕሮግራሞችን አልሰጠም። 
1 ነጥብ ትምህርት ቤቱ ባለፉት 2 ዓመታት በአጠቃላይ 1 ወይም 2 ማዕከል ላይ የተመረኮዙ ፕሮግራሞችን 

ሰጥቷል። 
2 ነጥቦች ትምህርት ቤቱ ባለፉት 2 ዓመታት በአጠቃላይ 3 ወይም 2 ማዕከል ላይ የተመረኮዙ ፕሮግራሞችን 

ሰጥቷል። 
3 ነጥቦች ትምህርት ቤቱ ባለፉት 2 ዓመታት በአጠቃላይ 5 ወይም ከዛ በላይ ማዕከል ላይ የተመረኮዙ 

ፕሮግራሞችን ሰጥቷል። 
 
 
 
II. አደረጃጀቱ ውጤታማ እና በደንብ የሚሰራ ነው? 

6.  ምዝገባ 
 
ምዝገባ የሚለካው (1) ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር ያለው ዳግመኛ የመመዝገብ ድግምግሞሽ መጠን በማነጻጸር እና (2) ከተመሳሳይ 
ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር ዓመቱን በሙሉ ተመዝግበው የተማሩ ተማሪዎ መቶኛን ከግምት በማስገባት ነው። ልኬት 6.4፣ የምዝገባ 
ለውጥ፣ በአጠቃላዩ አውታር ነጥብ አሰጣጥ ላይ የሚካተት ቢሆንም፣ በምዝገባ አመላካች ውጤት አሰጣጥ ላይ ግን አይካተትም።  
 
6.1 የዳግም ምዝገባ ድግምግሞሽ መጠን ከተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር ትምህርት ቤቱ ከሌሎች ተመሳሳይ ትምህርት 
ቤቶች ጋር ሲነጻጸር እኩል ወይም የተሻለ ዳግም ምዝገባ አለው? 
0. መስፈርቱን አያሟላም የዳግም ምዝገባ መጠን 5% ነጥብ በሚበልጥ ከጥቅሉ በታች ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የዳግም ምዝገባ መጠን በ5% ነጥብ ውስጥ ከጥቅሉ በታች ወይም በላይ  ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የዳግም ምዝገባ መጠን በ5% ነጥብ ውስጥ ከጥቅሉ በላይ  ነበር። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
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6.2 ከተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች አንጻር ሲታይ ሙሉውን ዓመት ምዝገባ መቶኛ፥ ትምህርት ቤቱ ከሌሎች ተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች 
ጋር ሲነጻጸር እኩል ወይም የተሻለ የተማሪዎች ምዝገባ ሙሉውን ዓመት ነበረው? 
0. መስፈርቱን አያሟላም አጠቃላይ ምዝገባ መጠን መቶኛ 5% ነጥብ በሚበልጥ ከጥቅሉ በታች  ነበር። 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የሙሉ ዓመት ምዝገባ መጠን መቶኛ በ5% ነጥብ ውስጥ ከጥቅሉ በታች ወይም በላይ  ነበር። 
2. መስፈርቱን ያሟላል የሙሉ ዓመት ምዝገባ መጠን መቶኛ በ5% ነጥብ ከጥቅሉ በላይ ወይም የአሁኑ ዓመት ምዝገባ 

መጠን 95% ወይም ከዚያ በላይ ነበር። 
 

ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

 
6.3 CDE ትምህርት ያቋረጡ መጠን፥ ይህ ልኬት በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 
 

6.4 የምዝገባ ለውጥ ጉርሻ፥ ትምህርት ቤቱ በምዝገባ ላይ የተጣራ አዎንታዊ ለውጥ ተሞክሮ ነበረው? 
0 ነጥቦች ትምህርት ቤቱ የተጣራ ግኝት አልነበረውም። 
1 ነጥብ ትምህርት ቤቱ ከ2 በመቶ ያነሰ የተጣራ ግኝት ነበረው። 
2 ነጥቦች ትምህርት ቤቱ ግኝት 2 ወይም ከዛ በላይ በመቶ የተጣራ ግኝት ነበረው። 

 

7.  የወላጅ እርካታ፥ 
ወላጆች በትምህርት ቤቱ ረክተዋል? 

 
የወላጅ እርካታ አመላካች የሚለካው 1) የወላጅ እርካታ ዳሰሳዊ ጥናት ውጤቶች እና 2) የወላጅ እርካታ ዳሰሳዊ ጥናት ምላሾች 
ድግምግሞሽ መጠን ነው።  
 

7.1 የወላጅ እርካታ፥ አዎንታ ምላሽ ድግምግሞሽ መጠኑ የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም አዎንታዊ ምላሹ መጠን ከ70% በታች ነበር። 
2. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የአዎንታዊ ምላሹ መጠን ቢያንስ 70% ነገር ግን ከ 79% በታች ነበር። 
4. መስፈርቱን ያሟላል የአዎንታዊ ምላሹ መጠን ቢያንስ 79% ነገር ግን ከ90% በታች ነበር። 
6. ከመስፈርቱ ይበልጣል የአዎንታዊ ምላሹ መጠን ቢያንስ 90% ነበር። 

 
ዓመት 2  

ዓመት 1  
0. አያሟላም 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 
2. ይጠጋል 0. አያሟላም 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 
4. ያሟላል 2. ይጠጋል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 
6. ይበልጣል 2. ይጠጋል 4. ያሟላል 4. ያሟላል 6. ይበልጣል 

 
7.2 የወላጅ ምላሽ አሰጣጥ መጠን፥ አዎንታዊ ምላሽ ድግምግሞሽ መጠኑ የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል? 
0. መስፈርቱን አያሟላም ምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ከ 20 በመቶ በታች ነበር 
1. መስፈርትን/ደረጃን ተጠግቷል የምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ቢያንስ 20 በመቶ ነበር ነገር ግን ከ 50 በመቶ በታች ነበር 
2. መስፈርቱን ያሟላል የምላሹ ድግምግሞሽ መጠን ቢያንስ 50 በመቶ ነበር። 
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ዓመት 2 

ዓመት 1 

0. አያሟላም 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 

0. አያሟላም 0. አያሟላም 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 
1. ይጠጋል 0. አያሟላም 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 
2. ያሟላል 1. ይጠጋል 1. ይጠጋል 2. ያሟላል 
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