
         

                            
 

 
                            

  
 

            
 
 

 
        

                         
          

     

    
                           

        
     
     
    
                               

               
     
     
    
                         

       
      

    

                          
                      

 
 

  
   
                

        

   
     
       

 

 

AMHARIC 

ለወላጆች መልእክት 

ስለ ልጅዎ የትምህርት ቤት ሥራ መረጃ ለማስተላለፍ ይህ ዘገባ/ሪፖርት በየዘጠኝ ሳምንት መጨረሻ ላይ ይላክልዎታል። ዘገባውን/ሪፖርቱን እንዲገመግሙ እና ከልጅዎ ጋር እንዲወያዩ ይጠየቃሉ ። ማብራሪያ ወይም ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ት/ቤቱን 
ያነጋግሩ። 

ትምህርት ቤቱ ዘገባውን/ሪፖርቱን እንዲፈርሙበት እና በሚቀጥለው የትምህርት ቀን እንዲመልሱ ሊጠይቅዎት ይችላል። ይህ ፊርማ የግድ ለዚህ ዘገባ/ሪፖርት ማፅደቂያ እንዲሆን አይደለም። ነገር ግን ወላጅ ወይም አሳዳጊ እንደገመገመው ለማስረጃነት የታሰበ 
ነው። 

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የውጤት ለውጥ ዘገባ/ሪፖርት የደረጃ ትርጉም 

የትምህርት 4.0 መለኪያ 100% መለኪያ ትርጉም ውጤት 
በFCPS የትምህርት መርሃግብር ውስጥ እንደተጠቀሰው አንድ ተማሪ በይዘት እና በክህሎቶች ዕውቀት ላለበት ደረጃ የተሰጠ ሲሆን ይህን እውቀት በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ችግሮችን 
ለመፍታት በአፈጻጸም ትክክለኛነት እና/ወይም ቀጣይነት ረገድ ጥቂት መሻሻል ያስፈልገዋል ። 

A 3.8- 4.0 93- 100 

A- 3.4- 3.7 90- 92 

B+ 3.3- 3.3 87- 89 በFCPS የትምህርት መርሃግብር ውስጥ እንደተጠቀሰው አንድ ተማሪ መሰረታዊ የሆነ የይዘት እና የክህሎቶች ዕውቀት ላለበት ደረጃ የተሰጠ ሲሆን ነገር ግን ችግሮችን ለመፍታት አስፈላጊ የሆኑ 
ክህሎቶችን ለማግኘት ተጨማሪ ልምምድ እና ትምህርት ያስፈልጋል። 

B 2.8- 3.0 83- 86 
B- 2.4- 2.7 80- 82 

በFCPS የትምህርት መርሃግብር ውስጥ እንደተጠቀሰው አንድ ተማሪ በይዘቱን የተሻለ እውቀት እና ክህሎት ለማግኘት ከፍተኛ ልምምድ እና የትምህርት ስራዎች መስራት ያስፈልገዋል። 
የመጨረሻ ውጤት እንደመሆኑ በተከታታዩ የትምህርት አይነት ለቀጣዩ የክፍል ደረጃ መሟላት ያለበትን ውጤት በሚገባ አያሟላም። 

C+ 2.1- 2.3 77- 79 
C 1.8- 2.0 73- 76 
C- 1.4- 1.7 70- 72 

D+ 1.1- 1.3 67- 69 በFCPS የትምህርት መርሃግብር ውስጥ እንደተጠቀሰው መሰረታዊ የሆነ የይዘት እውቀት እና/ወይም የክህሎቶች ዕውቀት ላላሳየ/ለሌለው ተማሪ የተሰጠ ደረጃ ሲሆን ስኬታማ ለመሆን ተጨማሪ 
ልምምድ እና የትምህርት ስራዎችን መስራት ይኖርበታል። 

D 0.8- 1.0 64- 66 

በአስተማሪው ወይም በቡድኑ ወይም በርእሰ መምህሩ ወይም በተወካዩ አግባብነት ባላቸው ምክንያቶች የሩብ አመት ውጤት ዋና ዋና ክፍሎች ስራዎችን ማጠናቀቅ ያልቻለ የተማሪን ደረጃ ሴ 0- 0.7 ከ64 በታች 
ይመድባል። በሚቀጥለው የሦስት ወሩ የእድገት ሪፖርት ይህንን “ያልተሟላ” ውጤት ተማሪው በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ማሻሻል/መቀየር ይጠበቅበታል። 

WP መውጣት/ማለፍ። 

WF መውጣት/መውደቅ። 

NM ውጤት የለውም በትምህርት ክፍል/ትምህርት ቤት ከተመዘገበ አችር ጊዜ ስለሆነ ይህንን ተማሪ መገምገም አልተቻለም። 
I* (ያልተሟላ)= የመጨረሻ ቋሚ የትምህርት ውጤት ላይሰጥ ይችላል። 

የመስራት ልምምድ (W/H) 
S አጥጋቢ የመስራት ልምምድ። 

N ስራ በመስራት ልምድ መሻሻል ያስፈልጋል። 
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