
የ2014 የት/ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ አጠቃላይ መግለጫ - አማራጭ 
የፍላጎት ዘርፍ አመላካቾች ልኬቶች ነጥቦች 

የትምህርት 
ፕሮግራሙ 
ስኬታማ ነውን? 

1. በጊዜ ውስጥ 
የተማሪዎች 

መለወጥ - እድገት 

1.1a-c TCAP አማካኝ እድገት በመቶኛ 0፣2፣4,6 
1.2 a-c TCAP አማካኝ እድገት በመቶኛ ከተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በመነጻጸር 0፣2፣4,6 
1.3 a-c TCAP Catch-up እድገት 0፣2፣4 
1.4 a-c TCAP እድገትን ማስጠበቅ 0፣2፣4 
1.5 a-c TCAP በቀጣይነት ያለው የምዝገባ እድገት (ES እና MS ብቻ) 0፣2፣4 
1.6 COALT እድገት 0፣2፣4 
1.7 a-c የተነጣጠለ ቡድን የTCAP እድገት 0፣1፣2,3 
1.8 a-c የተነጣጠለ ቡድን የTCAP እድገት ንጽጽር 0፣1፣2 
1.9 የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የTCAP እድገት ንጽጽር 0፣2፣4 
1.10 ACCESS አማካኝ እድገት መቶኛ* 0፣2፣4,6 
1.11 DRA2/EDL2 እድገት (ES ብቻ) 0፣2፣4 
1.12 DRA2/EDL2 እድገት ከተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በመነጻጸር (ES ብቻ) 0,4 
1.13 a-d 10ኛ ክፍል TCAP እስከ 11ኛ ክፍል የCOACT እድገት (HS ብቻ) 0፣2፣4,6 

2. የተማሪ 
ውጤታማነት - 
አቋም 

2.1 a-c TCAP % ብቁ/ከብቁ በላይ 0፣1፣2 
2.2 a-c TCAP% ብቁ/ከብቁ በላይ ከተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በመነጻጸር 0፣1፣2,3 
2.3 a-c የተነጣጠለ ቡድን የTCAP አቋም 0፣1፣2 
2.4 የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የTCAP አቋም ንጽጽር 0፣1፣2 
2.5 TCAP % ከፍተኛ 0፣1፣2 
2.6 ACCESS % በተጠበቀው መሠረት  (አጠቃላይ & ማንበብና መጻፍ)* 0፣1፣2,3 
2.7 DRA2/EDL2 % በክፍል ደረጃ ወይም ከዚያ በላይ (ES ብቻ) 0፣1፣2 

3. ድህረ ሁለተኛ 
ደረጃ ዝግጁነት -
እድገት (ለሁለተኛ 
ደረጃ ብቻ) 

3.1 3.3 CDE የምርቃት ምጣኔ ለውጥ 0፣4፣8፣12 
3.2 DPS የ4-ዓመት ምድብ /Cohort/ የምርቃት ምጣኔ ለውጥ* 0፣4፣8፣12 
3.3 ለምርቃት የመቃረብ /On-track/ ምጣኔ ለውጥ 0፣2፣4,6 
3.4 ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ኮርስ ምዝገባ ለውጥ 0፣2፣4 
3.5 AP/IBExamPassing ቆጠራ ለውጥ* 0፣2፣4 
3.6 ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ኮርስ የማለፍ ቆጠራ ለውጥ 0፣2፣4 

4. ድህረ ሁለተኛ 
ደረጃ ዝግጁነት -
እድገት (ለሁለተኛ 
ደረጃ ብቻ) 

4.1 a-d ኮሎራዶ ACT % ብቁ/ከብቁ በላይ 0፣1፣2,3 
4.2 a-d ኮሎራዶ TCAP% ብቁ/ከብቁ በላይ ከተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በመነጻጸር 0፣1፣2,3 
4.3 CDEየምርጥ ምርቃት ምጣኔ /Best-of Graduation Rate/ 0፣2፣4,6 

4.4 CDEየምርጥ ምርቃት ምጣኔ /Best-of Graduation Rate/ ከሌሎች ተመሳሳይ 
ት/ቤቶች ጋር በመነጻጸር 0፣2፣4,6 

4.5 ለምርቃት የመቃረብ /On-track/ ምጣኔ 0፣1፣2,3 
4.6 ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ኮርስ ምዝገባ 0፣1፣2 
4.7 AP/IBExam የማለፍ ምጣኔ* 0፣1፣2 
4.8 ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ኮርስ የማለፍ ምጣኔ 0፣1፣2 
4.9 a-c የኮሌጅ  ማካካሻ ምጣኔ* ነጥብ የለም 
4.10 a-c የኮሌጅ ማካካሻ ምጣኔ ከሌላ ተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በንጽጽር* ነጥብ የለም 

ድርጅቱ 
ውጤታማ እና 
በደንብ የሚመራ 

ነውን? 

5. የተማሪ ተሳትፎ 
እና እርካታ 

5.1 የመከታተል/የአቴንዳንስ ምጣኔ 0፣1፣2,3 
5.2 የተማሪ እርካታ 0፣1፣2,3 
5.3 ማእከል-ተኮር ፕሮግራሞች** 0፣1፣2,3 

6. ምዝገባ 

6.1 የእንደገና ምዝገባ ምጣኔ ከሌሎች ት/ቤት ጋር በንጽጽር 0፣1፣2 

6.2 % የዓመት ሙሉ ምዝገባ ከሌላ ተመሳሳይ ት/ቤቶች ጋር በንጽጽር*  
(ES እና MS ብቻ) 0፣1፣2 

6.3 CDE የማቋረጥ ምጣኔ (HS ብቻ) 0፣1፣2 

6.4 የምዝገባ ለውጥ** 
0፣2፣4 
(0፣1፣2 
ES/MS) 

7. የወላጅ እርካታ 
7.1 የወላጅ እርካታ ዳሰሳ ጥናት አዎንታዊ ምላሽ 0፣2፣4 

(6 ES/MS) 
7.2 የወላጆች እርካታ ዳሰሳ ጥናት ምላሽ እድገት 0፣1፣2 
7.3 የወላጅ ተሳትፎ እና እርካታ አዎንታዊ ምላሽ ነጥብ የለም 

 
* አዲስ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ የተሻሻሉ ልኬቶች   
** በአጠቃላዩ ማዕቀፍ ነጥብ የተካተተ፣ ነገር ግን በአመላካች ነጥብ ያልተካተተ 


