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ይህ ሰነድ በሜሪላንድ ስቴት ማሻሻያ የገንዘብ ስጦታ 
ሥር፣ በልዩ ትምህርት ክፍል/Aስቀድሞ ችግር መፍቻ
Aገልግሎቶች፣ ችሮታ ቁጥር H373X070019
Aማካኝነት ዳብሮና ታትሞ የተዘጋጀ ነው።  Eዚህ 
ውስጥ የተገለጹት Aመለካከቶች በግድ የዩ.ኤስ. 
የትምህርት መምሪያ ወይም የማንኛውም ሌላ 
የፌዴራል ድርጅትን የሚያንጸባርቁ ስላልሆኑ Eንደዛ 
መታየት የለባቸውም።  የልዩ ትምህርት 
ክፍል/Aስቀድሞ ችግር መፍቻ Aገልግሎቶች ከዩ.ኤስ. 
ትምህርት መምሪያ፣ ልዩ ትምህርትና ማገገሚያ 
Aገልግሎቶች ቢሮ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል።  ይህ 
መረጃ ከሕትመት ሕግ (ኮፒራይት) ነጻ ነው። 
Aንባቢዎች Aባዝተው መጋራት ይችላሉ ሆኖም 
Eባካችሁ ከሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ፣ 
የልዩ ትምህርት ክፍል/Aስቀድሞ ችግር መፍቻ 
Aገልግሎቶች የመጣ መሆኑን Aስታውቁ።   
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ለልጅዎ ፕሮግራም ያለው 
ትርጉም ምን Eንደሆነ 

ልጅዎን Eና Aስተማሪውን/ዋን ለግምገማ 
ለመዘጋጀት ምን Aድርገው መርዳት ይችላሉ?   

የልጅዎን Aስተማሪ በAስፈለገ ቁጥር ስለልጅዎ 
ትምህርት ሂደት ለማነጋገር ያግኙት።  ልጅዎ Eና 
Eርስዎ ቤት ውስጥ ልትሠሯቸው የምትችሏ ቸው፣ 
ለግምገማዎቹ የሚያዘጋጁና  ልጅዎን በቤት ሥራ 
በይበልጥ የሚረዱ Eንቅስቃሴዎች Aስተማሪዎ 
Eንዲጠቁም ይጠይቁት።  IEP ውስጥ በተገለጸው 
መሠረት ተማሪው በክፍል ውስጥ Eና 
በግምገማዎች ላይ ተገቢው መቀመጫ 
Eንደተዘጋጀለት Aስተማሪዎችና ወላጆች/Aሳዳጊዎች 
ማረጋገጥ Aለባቸው።  ወላጆች/Aሳዳጊዎች Eና 
Aስተማሪዎች ተባብረው ሲሠሩ ተማሪዎች 
ይጠቀማሉ።  በይበልጥ መረጃ ለማግኘት Eና የ 
Mod-HSA ፈተና ምሳሌዎች ለማግኘት 
www.mdk12.orgን ይጎብኙ። 

ለMod-HSA ውጤቶች ሪፖርት የሚደረጉት 
Eንዴት ነው? 

የMod-HSA ውጤት ሪፖርት Eና የቤት ሪፖርቶች 
Aከፋፈል ከመደበኛው HSA ሪፖርት ጋር 
በተመሳሳይ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ይደረጋሉ። 
የትምህርት ቤቶች፣ የAካባቢ ትምህርት ሥርዓቶች 
Eና የስቴቱ ውጤት መረጃ በIንተርኔት Aድራሻ 
www.mdreportcard.org በሚገኘው ዓመታዊው 
“የትምህርት ሪፖርት ካርድ” ላይ ይታተማል። 
በይበልጥ መረጃ ለማግኘት Eባክዎን የልጅዎን 
ትምህርት ቤት ይገናኙ። 

Mod-HSA 
 

የተሻሻለው የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት 

ግምገማ  
(Mod-HSA) 

MOD-HSA 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mod-HSAዎች ምንድን ናቸው? 
Mod-HSAዎች በየትምህርት ደረጃ ዋና የትምህርት 
ዓላማዎች የይዞታ መስፈርትና በተሻሻለ የትምህርት ውጤት 
መስፈርቶች ላይ የተመሠረቱ Aማራጭ ግምገማዎች ሲሆኑ 
የታቀዱትም የተወሰኑ የተሳትፎ መስፈርቶችን ለሚያሟሉ፣ 
የልዩ ትምህርት Aገልግሎቶች ለሚያገኙ ተማሪዎች ነው።   
Eነዚህ በትምህርት ማለቂያ የሚሰጡ የAልጄብራ/መረጃ 
መተንተን፣ የEንግሊዝኛ፣ የባዮሎጂ Eና የAስተዳደር 
ግምገማዎች የሜሪላንድ መመረቂይ ፈተና መስፈርቶችን 
ያሟላሉ (መጀመሪያ 9ኛ ክፍል የገቡት በ2005 ዓ.ም. በልግ 
ላይ ወይም ከዛ በኋላ ለሆኑ ተማሪዎች  HSAዎችን ማለፍ 
ግዴታ ነው)። 

የMod-HSAዎች ይዞታ (በሜሪላንድ ዋና ትምህርት 
ዓላማዎች Eና የግምገማ ገደብ ውስጥ በተገለጸው መሠረት) 
ከመደበኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግምገማዎች (HSA)
ጋር Aንድ ዓይነት ነው።   

Mod-HSAዎች ለምንድን ነው የተዘጋጁት? 
ማንም ልጅ ወደኋላ Eንዳይቀር (NCLB) የሚባለው ሕግ 
ስቴቶች የተሻሻሉ ግምገማዎች (Mod-HSA) Eንዲያቀርቡ 
ይፈቅዳል።  Eንደዚህ ዓይነት ግምገማዎች ትምህርትና 
ግምገማ በሚሰጥበት ወቅት ከትምህርት ደረጃ የይዞታ 
መስፈርቶች ጋር የተያያዘ የተሻሻለ የትምህርት ውጤት 
መስፈርቶች ለሚያስፈልጋቸውና ለሚያገኙ ተማሪዎች 
የተዘጋጁ ናቸው።  Eነዚህ ተማሪዎች የሚማሩት ሌሎች 
መደበኛ ተማሪዎች ከሚማሩት ጋር Aንድ ዓይነት 
ትምህርት ሲሆን፣ በስቴቱ ግምገማዎች ላይ ግን ስኬታማ 
ውጤት Eንዲያመጡ የተሻሻለ የትምህርት ውጤት 
መስፈርቶች ያስፈልጓቸዋል።   

የተሻሽሉ የትምህርት ውጤት መስፈርቶች ምንድን 
ናቸው?   
የተሻሻሉት የትምህርት ውጤት መስፈርቶች የተመሠረቱት 
የስቴቱ መደበኛ ግምገማ (HSA) በተመሠረተባቸው Aንድ 
ዓይነት የትምህርት ይዞታ መስፈርቶች (የስቴት ፈቃደኛ 
የትምህርት ሥርዓትና ግምገማ ገደቦች ውስጥ 
Eንደተገለጸው) ነው።  ሆኖም Mod-HSAዎች ለየት ባለ
መልክ ቀርበው ለየተማሪው የትምህርት ደረጃ የተዘጋጁትን 
የተለያዩ የፈተና Aቅራቦቶችን የያዘውን  የክፍል ደረጃ 
ይዞታ መስፈርቶችን ተማሪዎች ማግኘት Eንዲችሉ 
ያደርጋል።  ለምሳሌ ፈተናዎች Aጠር መጠን ያሉ 
ንባቦችን፣ Aጠር ያሉ ወይም ከባድ ያልሆኑ ጥያቄዎችን 
Eና ምርጫቸው Aነስ ያሉ ጥያቄዎችን የያዙ ይሆናሉ።  የ
Mod-HSA ይዞታ ከ HSA ይዞታ ጋር Aንድ ዓይነት 
መሆኑን ማወቅ Aስፈላጊ ነው።  የፈቃደኛ ስቴት 
ትምህርት ሥርዓት ማብራሪያን ለማየት Eባክዎን 
www.mdk12.orgን ይጎብኙ።   

የተሻሻለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግምገማ ወይም Mod-HSA የወላጅ መምሪያ
ለምንድነው Mod-HSAዎች በትምህርት ደረጃ ይዞታ 
መስፈርቶች ላይ የተመሠረተው?  

Mod-HSAዎች በየትምህርት ደረጃ ይዞታ ላይ የተመሠረቱት 
Mod-HSA ውስጥ የሚሳተፉ ተማሪዎች የሚያገኙት ትምህርት 
በክፍሉ ደረጃ ሆኖ ጥሩ የክፍል ደረጃ ውጤት ማምጣት 
Eንዲያስችላቸው ነው።  

የAEምሮ ወይም የAካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች Mod-
HSA ውስጥ ለመሳተፍ ምን ዓይነት መስፈርት ማሟላት 
Aለባቸው?  

Mod-HSA ውስጥ ለመሳተፍ ብቃት ያለው ተማሪ የግል 
ግምገማ መረጃውና IEPው/ዋ ላይ ያለው የትምህርትና 
የAገልግሎት መረጃ ታይቶ ይወሰናል።  ተማሪው 
ለትምህርትና ግምገማ ብቁ ነው የሚባለው በሜሪላንድ ዋና 
ትምህርት ዓላማዎች ውስጥ ያሉትን Aልጄብራ/መረጃ 
መተንተን፣ Eንግሊዝኛ፣ ባዮሎጂ፣ Eና Aስተዳደር ጋር 
Aብረው የሚሄዱትን የትምህርት ደረጃ ይዞታ መስፈርቶችንና 
የተሻሻሉ የትምህርት ውጤት መስፈርቶችን በመጠቀም ነው።  

Aንድ ወላጅ ልጁ Mod-HSA ውስጥ Eንዲገባ Aልፈልግም 
ማለት ይችላል? 

የAEምሮ ወይም የAካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት 
ሕግ (IDEA) Eና NCLB የAEምሮ ወይም የAካል ጉዳት 
ያለባቸው ተማሪዎች በሙሉ  የስቴቱና የAካባቢው 
ግምገማዎች ውስጥ Eንዲሳተፉ ያስገድዳሉ።  የIEP ቡድን 
Aባሎች Eንደመሆናቸው መጠን፣ ወላጆች/Aሳዳጊዎች ልጃቸው 
የሚሳተፍባቸውን ግምገማዎች ለመምረጥ ከሌሎች የቡድን 
Aባሎች ጋር Aብረው ይሠራሉ።  ሜሪላንድ ውስጥ የAEምሮ 
ወይም የAካል ጉዳት ያለባቸው የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
የሚከተሉት ውስጥ ይካፈላሉ፦ 

 የAልጄብራ/መረጃ መተንተን፣ የEንግሊዝኛ፣ የባዮሎጂ Eና 
የAስተዳደር የሁለተኛ ደረጃ ግምገማዎች (HSAዎች) 
(ከልዩ ወይም ካለ ልዩ መቀመጫ ዝግጅት፣ 
Eንዳስፈላጊነቱ) 

 የAልጄብራ/መረጃ መተንተን፣ የEንግሊዝኛ፣ የባዮሎጂ Eና 
የAስተዳደር የተሻሻለው የሁለተኛ ደረጃ ግምገማዎች 
(Mod-HSAs) (ከልዩ መቀመጫ ዝግጅት ጋር) 
 

በ IEP ውሳኔ መሠረት ከላይ የተጠቀሱት ግምገማዎች ውስጥ 
መሳተፍ የማይችሉ ተማሪዎች፥ የሚከተለው ውስጥ 
ይሳተፋሉ፦  

 

 10ኛ ክፍል ላሉ ከፍተኛ የመረዳት ጉዳት ያለባቸው 
ተማሪዎች በማንበብ፣ ሒሳብ Eና ሳይንስAማራጭ 

የሜሪላንድ ትምህርት ቤት ግምገማ (Alt-MSA) ።    
 
 

Mod-HSA የትኞቹን ትምህርቶች ነው የሚገመግመው?   

Mod-HSA የሚወስዱ ተማሪዎች የሚገመገሙት 
በAልጄብራ/መረጃ መተንተን፣ በEንግሊዝኛ፣ በባዮሎጂ Eና 
በAስተዳደር ነው።  Mod-HSA ውስጥ ላሉ ተማሪዎች፣ 
ግምገማው የሚመሠረተው በየትምህርት ደረጃ የይዞታ 
መስፈርቶችና በተሻሻለ የትምህርት ውጤት መስፈርቶች 
ላይ ነው።  Eነዚህ መስፈርቶች ተማሪው ከተመዘገበበት 
ትምህርት ጋር የሚዛመደው ከሜሪላንድ ዋና ትምህርት 
ዓላማዎች ጋር Aብሮ የሚሄዱ መሆን Aለባቸው።  ስለዚህ 
የሚሻሻሉት የትምህርት ውጤት መስፈርቶቹ ብቻ ናቸው 
Eንጂ የተሻሻሉት የትምህርት ውጤት መስፈርቶች 
የተመሠረተባቸው የይዞታ መስፈርቶች Aይደሉም።  Mod-
HSA ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የመደበኛ ከፍተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ዲፕሎማን ለማግኘት ማሟላት ያለባቸውን 
መስፈርቶች ከማሟላት የተወገዱ Eንዳልሆነ ማስታወስ 
Aስፈላጊ ነው።  Aንድ ተማሪ Mod-HSA በAንድ ትምህርት 
ወስዶ መደበኛ ግምገማ (HSA) ደግሞ በሌላ ትምህርት 
መውሰድ ይችላል። (ለምሳሌ Aንድ ተማሪ Mod-HSAs 
ዎችን በባዮሎጂ Eና Eንግሊዝኛ ለመውሰድ ብቁ ሆኖ 
HSAን ደግሞ በAልጄብራ/መረጃ መተንተን Eና 
በAስተዳደር ለመውሰድ ብቁ ሊሆን ይችላል)።  

ልጅዎን Eና Aስተማሪውን/ዋን ለግምገማ ለመዘጋጀት ምን 
Aድርገው መርዳት ይችላሉ?   

የልጅዎን Aስተማሪ በAስፈለገ ቁጥር ስለልጅዎ ትምህርት 
ሂደት ለማነጋገር ያግኙት።  ለግምገማዎቹ ለመዘጋጀት 
ልጅዎ Eና Eርስዎ ቤት ውስጥ ልትሠሯቸው የምትችሏቸው 
Eንቅስቃሴዎች Aስተማሪዎ Eንዲጠቁም ይጠይቁት።  
ወላጆች/Aሳዳጊዎች Eና Aስተማሪዎች ተባብረው ሲሠሩ 
ተማሪዎች ይጠቀማሉ።   

 

  

 

 

 

 የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ ድህረ ገጽ 
www.marylandpublicschools.org 


