ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት
በ2013 የሜሪላንድ ጠቅላላ ጉባኤ ለኮሌጅና ለሥራ ዝግጁነት፡ እና ኮሌጅ ስለማጠናቀቅ፡ ሁሉም ተማሪዎች በኮሌጅ ውስጥ ክሬዲት በሚያስገኝላቸው
ኮርስ ስራ እና ተመጣጣኝ ክፍያ የሚያስገኙ ስራዎች ላይ ያተኮረ የ (CCRCCA) ደንብ/መመሪያ አሳልፏል። ደንቡ በተጨማሪ 11ኛ ክፍል
ማጠናቀቂያ ላይ ሁሉም ተማሪዎች ከብዙ ወደ ኮሌጅ እና ሥራ መግቢያ ምዘና ዘይቤዎች አንዱን በመጠቀም የእንግሊዝኛ እና የሂሳብ ፈተና
እንደሚወስዱ ይደነግጋል። 11ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት መመዘኛ በእንግሊዝኛ ወይም በሂሳብ ያላሟሉ ተማሪዎች 12ኛ ክፍል
ውስጥ ለዳግመ-ግምገማ ዝግጅት በመሸጋገርያ ኮርስ ወይም በሌላ የትምህርት እድል መመዝገብ ይኖርባቸዋል። የመሸጋገርያ ኮርስ ወይም የትምህርት
እድል ከፈፀሙ በኋላ፣ ተማሪዎች 12ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ እንደገና መፈተን/መገምገም አለባቸው። የት/ቤት አማካሪዎችና ሰራተኞች የ11ኛ ክፍል
ተማሪዎች ከሁሉም የበለጠውን ግምገማ ለመውሰድ፣እንዲሁም 12ኛ ክፍል ላይ ካስፈለገ፣ የሽግግር ኮርስ አማራጮችና ዳግም-ግምገማ ለመወሰን
ከተማሪዎች ጋር በቅርብ ሆነው ይሰራሉ።

በMCPS ውስጥ ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁነትን የሚወስኑ መመዘኛዎች ምንድን ናቸው?
ከሚከተሉት ግምገማዎች አንዱ ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት
በሒሳዊ ምንባብ/እንግሊዝኛ የቋንቋ ኪነጥበብ ሊወስን ይችላል።

ከሚከተሉት ግምገማዎች አንዱ ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት
በሂሳብ ትምህርት ሊወስን ይችላል፡፡

SAT፦

500* ወይም የበለጠ

SAT፦

500* ወይም የበለጠ

ACT፦

21 ወይም ከዚያ በላይ

ACT፦

21 ወይም ከዚያ በላይ

ልዩ ፈተና/ACCUPLACER፦

ኤሌሜንታሪ አልጄብራ 62 ወይም ከዚያ በላይ
የኮሌጅ ደረጃ ሂሳብ 45 ወይ ከዚያ በላይ

ልዩ ፈተና/ACCUPLACER፦ ምንባብ 79 ወይም ከዚያ በላይ
የአረፍተነገር ክሂሎቶች 79 ወይም ከዚያ በላይ
የላቀ ደረጃ ቋንቋ እና ድርሰት አጻጻፍ ወይም የላቀ ደረጃ ቋንቋ
እና ስነጽሑፍ፦ (Advanced Placement (AP) Language and
Composition or AP Language and Literature)
3 ወይም ከዚያ በላይ

የላቀ ምደባ (AP) ካልኩለስ AB ወይም BC፣ወይም AP ስታትስቲክስ፡3 ወይም ከዚያ በላይ
(International Baccalaureate) (IB) ሒሳብ፦
4 ወይም ከዚያ በላይ

(IB) እንግሊዝኛ (International Baccalaureate)፦
4 ወይም ከዚያ በላይ

* ሞንጎመሪ ኮሌጅ ክለሳ በተደረገው "SAT" መሠረት ለኮሌጅ ዝግጁነት መመዘኛ እስከሚጸድቅ ድረስ በጊዜያዊነት የሚጠቀምበት ውጤቶች።

ወይም
የስራና የቴክኖሎጂ ትምህርት ወደ ሙያዊ የስራ ፈቃድ ወይም ኢንዱስትሪ ሠርተፊኬት የሚያመራ ውጫዊ ግምገማ "Career and Technology Education"(CTE)
ይመልከቱ፦www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/CCRCCA/certifications-041217.pdf የልዩ ፕሮግራሞችን ዝርዝር ለማግኘት

ወይም ከሞንጎመሪ ኮሌጅ ጋር የተደረገ የአካባቢ ስምምነት፦
በሞንጎመሪ ኮሌጅ (Montgomery College) ከውጭ ከፍተኛ ግምት/
ዋጋ የተሰጠው አጠቃላይ የፅሁፍ ግምገማ
ወይም
B ወይም ከዚያ የሚበልጥ ውጤት በዘመናዊ የዓለም ታሪክ (ማንኛውም
ደረጃ)፣ AP ቋንቋ እና ድርሰት፣ ወይም የላቀ ደረጃ እንግሊዝኛ 12

በሞንጎመሪ ኮሌጅ (Montgomery College) በውጭ ፈታኝ የተረጋገጠ
የማጠቃለያ የሂሳብ ግምገማ
ወይም
B ወይም ከዚያ በላይ በአልጄብራ II (ማንኛውም ደረጃ)

ተማሪው/ዋ በ11ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ ተፈላጊውን ካላሟላ(ች)ስ?

11ኛ ክፍል መጨረረሻ ላይ መመዘኛ ያላሟሉ ተማሪዎች የCCRCCA አካል በመሆን 12ኛ ክፍል ውስጥ በመሸጋገርያ ኮርስ ወይም በሌላ
የትምህርት እድል መመዝገብ አለባቸው። የመሸጋገርያ እድል ከፈፀሙ በኋላ፣ 12ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ ተማሪዎች ዳግመ-ግምገማ መፈተን
አለባቸው። መሸጋገሪያ/ማሟያው አማራጭ የሚያካትተው፦
1. ለዳግመ-ምዘና (ፈተና) ዝግጅት የትምህርት ሞዱዩሎችን ኢንተርኔት ላይ መከታተል/መፈጸም።
2. በተማሪው/ዋ ፕሮግራም ውስጥ የኮሌጅ ፈተና ዝግጅት/Prep፤ AP ወይም IB እንግሊዘኛ እና/ወይም የሂሳብ ኮርሶች፤ወደ በMSDEየፀደቀ/ተቀባይነት ያለው የስራና የቴክኖሎጂ ትምህርት (CTE) ወደ ኢንዱስትሪ የምስክር ወረቀት የሚያመራ ፕሮግራም፤ ወይም
ከMontgomery College ጋር በመተባበር የሚቀርብ የመሸጋገርያ ኮርስ በመሰለ ኮርስ መመዝገብ።
3. ለዳግመኛ-ግምገማ/ፈተና ዝግጅት የሚያበቃ ተጨማሪ ጊዜና ይዘት የሚሰጡ ማሻሸያዎች ጋር በሚቀጥለው የእንግሊዝኛ ወይም የሂሳብ ኮርስ
መመዝገብ።

ተማሪዎች የትኛውን ፈተና እንደሚወስዱ እና የመሸጋገርያ የኮርስ ስራ ያስፈልግ እንደሆነ እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ?
በ11ኛ ክፍል ከሁሉም የበለጠውን ግምገማ ፣ እንዲሁም በ12ኛ ክፍል ካስፈለገ፣ ዳግመኛ-ፈተና/ምዘና አማራጮችን ለመወሰን የት/ቤት
አማካሪዎችና ሰራተኞች ከተማሪዎች ጋር በቅርብ ተገናኝተው ይሰራሉ።

ስለ ፈተና አማራጮች፣ የልጄ የትምህርት ይዘት፣ እና ስለ ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የልጅዎን ት/ቤት አማካሪ ወይም የኮሌጅና ስራ መረጃ አስተባባሪ ያነጋግሩ። ተጨማሪ መረጃ በድረ-ገጽ www.
montgomeryschoolsmd.org ሊገኝ ይችላል፦ “CCRCCA”ን ይመልከቱ።
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