
 

   
*የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ወደ 11ኛ ክፍል የሚገቡ - አመልካቹ በቂ የሆነ ክሬዲቶች ካለው፣ በተመሳሳይ የፕሮግራም ጥናት ውስጥ ለመግባት፣ ወደ ትምህርት ቤቱ 

የምርቃት መስፈርቶችን በማሟላት በትክክለኛ ጎዳላ ያሉትን አመልካቾች ይመለከታል።     

 

                                                                                           

SY23-24 ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት: የመግቢያ (Admission) ሂደት - የደረጃ መጠን (Rubric)  
ከ9-11* ለሆኑ የክፍል ደረጃዎች  

  

ስለ ‘McKinley Technology’ የመግቢያ (Admissions) መስፈርት: የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ የ2022 የብሄራዊ የሰማያዊ ሪባን 

ሽልማት (National Blue Ribbon Award) አሸናፊ-ነው።  በ‘STEM’ ላይ ትኩረት ያደረገ ትምህርት ቤት ሆኖ፣ ከሦስት የተለዩ-ሆነው ከቀረቡ - ‘National Academy 

Foundation (NAF) አካዳሚዎች ውስጥ፣ ተማሪዎች ከሚከተሉት እንዲመርጡ-ያቀርባል: የ‘Information Technology’፣ ምህንድስና (Engineering) እና 

ባዮቴክኖሎጂ (Biotechnology)። ለመማር የጋለ-ስሜት ያላቸው፣ በማህበረሰባቸው የሚኮሩ፣ ፈታኝ ነገሮችን ተቀብሎና በነዚህ ፈታኝ ነገሮች ውስጥ በመስራት 

መፍትሄዎችን የሚፈልጉ - ምሁራኖችን ለማግኘት-እየፈለግን ነው። በጣም ስኬታማ የሆኑ አመልካቾች፣ ፈጣን የሆነ እርምጃን በመማር ሂደቱ ላይ የሚወስዱ፣ 

አዲስ ነገርን ለመሞከር ፍላጎት ያላቸው፣ በቀለም-ትምህርት ስኬታቸው ውጤታማ ለመሆን ትኩረት የሚያደርጉ፣ እና በSTEM-እና ተያያዥ የሆኑ መስኮች ላይ 

ፍላጎት ያላቸው ሆነው አግኝተናቸዋል። በሁሉም-ነገር በጥሩ-ሁኔታ ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን፣ ለትምህርታቸው እና ለትምህርት ቤት ማህበረሰባቸው ሙሉ 

ቁርጠኝነት የሚያሳዩትን ለማግኘት-እየፈለግን ነው።   

 

ስለ ‘McKinley Technology’ የመግቢያ (Admissions) ሂደት: የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በመጀመሪያ ሁሉንም የአመልካቾች 

ሪፖርት ካርዶችን እና የድጋፍ መስጫ ደብዳቤዎችን (recommendation letters) ይመለከታል።  በአነስተኛነት መገኘት የሚገባው (minimum) መስፈርት 

ባይኖርም፣ ስኬታማ የሆኑ አመልካቾች በተለምዶ የ3.0 GPA ወይም ከዚያ-በላይ ያገኙ፣ እና በመካከለኛ (middle) ትምህርት ቤት ውስጥ በሂሳብ፣ በሣይንስ፣ እና 

በእንግሊዘኛ ኮርሶች፤ ስኬታቸውን ያንጸባረቁ። ሆኖም፣ አነስተኛ GPAዎች ያሏቸው ተማሪዎች-ያሉን ሲሆን፤ ትክክለኛ የሆነ እርዳታን እና ስልቶችን ሲያገኙ ስኬትን 

ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅም ችለናል።   

 

የሪፖርት ካርድ እና የድጋፍ መስጫ ደብዳቤዎች (recommendation letters)፤ በመግቢያ (admission) ሂደቱ ውስጥ የመጀመሪያ ቦታ የሚሰጣቸው፣ ሙሉ የሆነ 

ማለፍ የሚገባው መስፈርት (Threshold criteria) ናቸው። በነዚህ መስፈርት መሠረት፣ ከፍተኛ የውጤት ደረጃን ያስመዘገቡ አመልካቾች፣ ቀጣይ በሆነው 

የ(admission) ሂደት ውስጥ፣ ቃለ-መጠይቅ እና በቦታው ላይ የሚደረግ የጽህፈት ናሙና (on-site writing sample) ውስጥ እንዲካፈሉ ይጋበዛሉ። ከዚህ 

በመቀጠል፣ ከማመልከቻው ምልከታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የተጠራቀመ የውጤት ደረጃ ያላቸው ተማሪዎች፣ የቡድን ቃለ-መጠይቅ እና የመፃፍ ክፍለጊዜ (Writing 

Session)፤ ለመግቢያ (admission) ብቁ እንዲያደርጋቸው ተደርጎ የሚቀመጥ ሊሆን ይችላል። በተጠራቀመ የውጤት ደረጃዎቻቸው መሠረት፣ ሌሎች ተማሪዎች 

በሙሉ፣ በሁለተኛ፣ የግል ቃለ-መጠይቅ ውስጥ፣ የብቁነት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት እንዲካፈሉ ሊጠየቁ ይችላሉ። ወደ ቃለ-መጠይቁ የተጋበዙ ተማሪዎች፣ 

በቀጣይነት ከግምት-ውስጥ የሚገባ ምልከታ ውስጥ እንዲካፈሉ ያስፈልጋቸዋል።   

 



 

   
*የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ወደ 11ኛ ክፍል የሚገቡ - አመልካቹ በቂ የሆነ ክሬዲቶች ካለው፣ በተመሳሳይ የፕሮግራም ጥናት ውስጥ ለመግባት፣ ወደ ትምህርት ቤቱ 

የምርቃት መስፈርቶችን በማሟላት በትክክለኛ ጎዳላ ያሉትን አመልካቾች ይመለከታል።     

 

                                                                                           
እያንዳንዱ የመግቢያ (admissions) ሂደት ክፍሎች፣ ከዚህ በታች በሚገኘው ሰንጠረዥ መሰረት የደረጃ ውጤት (scored) የሚሰጠው እና የሚለካ ይሆናል። 

አጠቅላይ 400 ሊሆኑ የሚችሉ ነጥቦች ለመግቢያ (admissions) ሂደቱ አለ። አመልካቾች ከዚያ በኋላ፣ ለመግባት ብቁነታቸውን ለመወሰን፣ በጠቅላላ ነጥባቸው 

ደረጃ ይሰጣቸዋል። በተጠራቀመ ማመልከቻዎች ነጥቦቻቸው ላይ መሰረት በማድረግ ተማሪዎች ደረጃ ይሰጣቸዋል፣ ከዚህ በፊት በማመልከቻ ምልከታቸው ላይ 

መሠረት በማድረግ ብቁነት ከተሰጣቸው ተማሪዎች ጋር፣ የቡድን ቃለ-መጠይቅ፣ እና የጽሁፍ ናሙና (Writing sample) በመጀመሪያ ጊዜ ብቻ፣ ወይም የመጨረሻ 

ክፍል ወደሆነው፣ ለብቻቸው ቃለ-መጠይቅን እንዲወስዱ በተጋበዙ ተማሪዎች በመከተል፣ አጠቅላይ የተጠራቀመ ነጥብ ቅደም ተከተል ደረጃ ይሰጣል።   

 



 

   
*የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ወደ 11ኛ ክፍል የሚገቡ - አመልካቹ በቂ የሆነ ክሬዲቶች ካለው፣ በተመሳሳይ የፕሮግራም ጥናት ውስጥ ለመግባት፣ ወደ ትምህርት ቤቱ 

የምርቃት መስፈርቶችን በማሟላት በትክክለኛ ጎዳላ ያሉትን አመልካቾች ይመለከታል።     

 

                                                                                           

የመግቢያ (Admissions) 

ክፍሎች  

መለኪያ 

(Weight)  

ማስታወሻዎች፡  

የማመልከቻ ምልከታ (ሪፖርት 

ካርድ እና ድጋፍ 

መስጫዎች/recommendations፣ 

እና የዳሰሳ ጥናት)  

30% (100 

ነጥቦች)   

የMcKinley Technology HS የደረጃ ውጤቶች (GPA) እየተመለከተ ባለበት ጊዜ፣ ምንም በአነስተኛነት 

መገኘት የሚገባው (minimum) የGPA መስፈርት የለም።  
  

በማመልከቻው ምልከታ ወቅት፣ የደረጃ አሰጣቶች በ70% የሚመዘን እና በድጋፍ መስጫዎች 

(recommendations) ደግሞ በ30% የሚመዘን ነው።  
  

የእያንዳንዱ አመልካች አጠቃላይ GPA ከግምት ውስጥ ይገባል፣ ሆኖም ከዋናው ክፍሎች ውስጥ ያሉት 

ደረጃዎች ለመግባት እንዲችሉ፣ በጣም በከባድ ሁኔታ የሚታዩ ይሆናል።  

ከዚህ በላይ በሚታየው መስፈርት መሠረት፣ የተማሪው ማመልከቻዎች ደረጃ ይሰጣቸዋል። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ተማሪዎች (top students)፣ ወደ 

ቡድን ቃለ-መጠይቅ እና የጽሁፍ ናሙና (writing sample) ክፍል ወደሆነው የመግቢያ (admissions) ሂደት ይጋበዛሉ።  

የቡድን ቃለ-መጠይቅ  30% (100 

ነጥቦች)  

‘McKinley Technology HS’፣ ለSTEM የጋለ ስሜት ያላቸውን እና ጠንካራ-አክብሮት፣ ለማህበረሰቡ 

ትጋትን የሚያሳዩ እንዲሁም ጽናትን የሚያሳዩ ተማሪዎችን፤ ለይቶ ማውጣትን አበክሮ-ያምንበታል። ይህ 

የቡድን ቃለ-መጠይቅ የሚሆን፣ እና በአንድ አጠቃላይ የቡድን ቁጥር ውስጥ ከ3 ተማሪዎች በላይ 

አይኖሩም።   

  

በጤና መመሪያ እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ መሠረት ባደረገ-መልኩ፤ ለSY23-24 ቃለ-መጠይቆች፣ 

እንደየአስፈላጊነቱ እና በሁኔታዎች-አመላካችነት ላይ መሠረት በማድረግ፣ በርቀት (virtually) 

የሚከናወንበት ሁኔታ ሊኖር ይችል-ይሆናል። የ‘EOM’ በግዳጅነት ያስቀመጠውን እና አዲስና 

ማስተካከያዎች (updates)፣ በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - DCPS 

ይቀጥልበታል። 

በቦታው-ላይ የሚከናወን የመጻፍ 

ናሙና (On-Site Writing 

Sample) 

20% (100 

ነጥቦች)  

‘McKinley’፣ የመፃፍ ናሙና (writing sample) ተጠቅሞ፣ በፕሮግራማችን ውስጥ ያለውን የተማሪውን 

ፍላጎት፣ ለማህበረሰቡ ቁርጠኝነት የሚያሳዩ፣ እና የግል ጽናታቸውን የማንጸባረቅ ልምዶች ያላቸውን 

ተማሪዎች ለማግኘት ይጠቀምበታል። በጤና መመሪያ እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ መሠረት በማድረግ፣ 



 

   
*የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ወደ 11ኛ ክፍል የሚገቡ - አመልካቹ በቂ የሆነ ክሬዲቶች ካለው፣ በተመሳሳይ የፕሮግራም ጥናት ውስጥ ለመግባት፣ ወደ ትምህርት ቤቱ 

የምርቃት መስፈርቶችን በማሟላት በትክክለኛ ጎዳላ ያሉትን አመልካቾች ይመለከታል።     

 

                                                                                           

 
  

በSY23-24 ውስጥ፣ ጽሁፎቹ (essays) - በአካል ተገኝቶ (in-person) - ሊከናወን ይችላል። የጤና 

መመሪያን በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - DCPS ይቀጥልበታል። 

  

የዚህ የመፃፍ ናሙና (written sampl) - በተለየ መልኩ በቃላት (vocabulary)፣ በሰዋሰው (grammar)፣ 

ወዘተ… ላይ ግምገማ ሳይደረግ፣ ተማሪዎች ጥያቄዎችን በሚገባ እንዲመልሱ እና የተማሪውን አጠቃላይ 

በተፃፈ ጽሁፍ አማካኝነት መግባባት የሚችልበትን ችሎታዎች ለመለካት እንመለከታለን። 

ከዚህ በላይ በሚታየው መስፈርት መሠረት፣ የተማሪው ማመልከቻዎች ደረጃ ይሰጣቸዋል። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ተማሪዎች (top students) 

በብቸኝነት ብቁነትን እንዲያገኙ በተጠራቀመ ማመልከቻዎች፣ የቡድን ቃለ-መጠይቅ፣ እና የጽሁፍ ናሙና (writing sample) ውጤት እስካሁን 

ሳይኖር፣ ወይም ለብቻቸው ቃለ-መጠይቅን እንዲወስዱ ይጋበዛሉ።  

ለየብቻ የሚደረግ (Individual) 

ቃለ-መጠይቅ  

20% (100 

ነጥቦች)  

  

ልክ-እንደ ቡድን ቃለ-መጠይቅ፤ የብቻ ቃለ-መጠይቅም፤ የተማሪውን በትምህርት ቤታችን ውስጥ 

ያለውን ፍላጎት የመለኪያ ዕድል የሚሰጥ፣ የራሳቸውን የሆነውን ተሞክሮዎች የሚወያዩበት፣ እና 

ከ‘McKinley Technology HS’ ሰራተኞች ጋር ተማሪዎች የየግል ግንኙነት እንዲያደርጉ የሚፈቅድላቸው 

እና/ወይም ተማሪዎች የበለጠ ተገቢ የሆነ ምላሾችን ለጥያቄዎች እንዲሰጡ፣ እንዲሁም ከ‘McKinley’ 

Technology HS’ ፕሮግራም እና ባህል ጋር ለመለማመድ እና ጥያቄዎችን የሚጠይቁበት ይሆናል።    
  

በጤና መመሪያ እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ መሠረት ባደረገ-መልኩ፤ ለSY23-24 ቃለ-መጠይቆች፣ 

እንደየአስፈላጊነቱ እና በሁኔታዎች-አመላካችነት ላይ መሠረት በማድረግ፣ በርቀት (virtually) የሚሆንበት 

ሁኔታ ሊኖር ይችል-ይሆናል። የጤና መመሪያን በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - 

DCPS ይቀጥልበታል።  


