Emri:
SASID:
_______________________________

Klasa:   
Pranverë 2021
_______________________________

Shkencë dhe Teknologji/Inxhinieri
Rezultati i fëmijës suaj:

Niveli i arritjeve tuaja:

Vija me ndërprerje më poshtë tregon rezultatet që fëmija juaj ka të ngjarë të arrijë nëse do t’i bënte testet disa herë.

440

Pritshmëritë nuk
janë arritur

470

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht

Pritshmëritë janë arritur
500

530

Pritshmëritë
janë tejkaluar

Klasa

Rezultati

Viti

Distrikti

Distrikti:

SASID:

Shkolla:

Datëlindja:

Klasa:

560
440

Mesatarja
Shkolla

Emri:

Ky raport përmban rezultatet e fëmijës suaj në testet e Sistemit të Vlerësimit Tërësor të Massachusetts për periudhën
Pranverë 2021. Për secilin nga testet që fëmija juaj ka bërë, raporti tregon rezultatin e fëmijës suaj (mes 440 dhe 560)
dhe nivelin përkatës të arritjeve. Shikoni grafikun e mëposhtëm për përshkrimin e secilit nivel arritjeje.

Si janë arritjet e fëmijës suaj në krahasim me
ato të nxënësve të tjerë në shkollën, distriktin,
dhe shtetin e tyre?
Të dhënat e
fëmijës suaj

Raporti për Pranverë 2021 për
Prindin/Kujdestarin sipas Sistemit të
Vlerësimit Tërësor të Massachusetts

Shteti

Pritshmëritë nuk
janë arritur
Një nxënës që ka
pasur këto arritje
nuk ka përmbushur
nivelin e arritjeve të
pritura nga një nxënës
i klasës përkatëse për
këtë lëndë.

470

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht
Një nxënës që ka
pasur këto arritje ka
përmbushur pjesërisht
nivelin e arritjeve
të pritura nga një
nxënës i klasës përkatëse
për këtë lëndë.

Pritshmëritë janë arritur
500

Një nxënës që ka
pasur këto arritje ka
përmbushur pjesërisht
nivelin e arritjeve
të pritura nga një
nxënës i klasës përkatëse
për këtë lëndë.

530

Pritshmëritë
janë tejkaluar

560
Një nxënës që ka
pasur këto arritje ka
përmbushur pjesërisht
nivelin e arritjeve
të pritura nga një
nxënës i klasës përkatëse
për këtë lëndë.

SHËNIM: Për shkak të ndërprerjeve në procesin e mësimdhënies që kanë ndodhur gjatë vitit shkollor
2020-2021, ka pasur disa ndryshime të rëndësishme në testet dhe rezultatet e këtij viti të paraqitura në këtë
raport rreth fëmijës suaj, në krahasim me testet MCAS të viteve të mëparshme.

2021
2019
Pyetjet e mëposhtme mund të ju ndihmojnë të flisni me fëmijën tuaj dhe mësuesin/en e tyre në lidhje me atë
çfarë po mësojnë aktualisht në orën e Shkencë dhe Teknologji/Inxhinieri. Udhëzuesin Familjar të plotë për
klasën e fëmijës suaj mund ta gjeni në www.doe.mass.edu/highstandards dhe përmban informacion rreth asaj
çfarë fëmija juaj pritet të dijë në fund të vitit shkollor.

Koha e testimit u reduktua për të ndihmuar shkollat të përshtaten me orare të ndryshme mësimi.

Nxënësit kanë pasur vetëm gjysmën e volumit të një testi të rregullt për secilën lëndë. Disa nxënës kanë bërë pjesën e
parë të provimit, ndërsa të tjerët pjesën e dytë.
Nxënësit që ndiqnin mësimin në distancë mund ta bënin testin nga një kompjuter në shtëpi.

Informacioni rreth arritjeve të fëmijës suaj i përfshirë në këtë raport duhet të përdoret bashkë me
metoda të tjera të vlerësimit si testet e shkollës dhe detyrat e klasës, kur është e mundur.
PYETJE QË MUND T’U BËNI

TEMA QË MUND TË DISKUTONI ME





FËMIJËVE TUAJ:


ENGLISH GRADES 3-8 NEXTGEN

MËSUESIN/EN E FËMIJËS SUAJ:


Përveç rezultateve të fëmijës suaj, raporti tregon edhe rezultatet e nxënësve të tjerë të shkollës dhe të vendit, se si nivelet e
arritjeve kanë ndryshuar me kohën, dhe se si zhvillimi akademik i fëmijës suaj është në krahasim me nxënësit e tjerë.
Shkalla e pjesëmarrjes ka pasur më shumë variacion mes shkollave dhe distrikteve në 2021 se sa në vitet e
mëparshme. Kini parasysh që, nëse përqindja e pjesëmarrjes në shkollën apo distriktin e fëmijës suaj ka qenë më
e ulët këtë vit, rezultatet e shkollës apo distriktit mund të kishin qenë ndryshe nëse më shumë nxënës do ta kishin
dhënë provimin. Informacioni rreth përqindjes së pjesëmarrjes së shkollës dhe distriktit mund të aksesohet përmes
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx.
Në fund të secilës faqe gjendet infomacion që është shkruar specifikisht për familjet për të asistuar në procesin e të nxënit
të fëmijës suaj në klasën në të cilën ata janë aktualisht. Klikoni linkun për të lexuar Udhëzuesin Familjar që të shqyrtoni
pritshmëritë rreth njohurive dhe shprehive specifike të klasës së fëmijës suaj për secilën lëndë për vitin shkollor 2021-2022.
Merrni në konsideratë të takoni drejtorin, psikologun apo mësuesin e fëmijës suaj për të diskutuar aspekte të cilat mund
të kenë nevojë për përmirësim si dhe mënyra për të mbajtur sfidën dhe performancën e fëmijës suaj në nivele të larta.

KLASAT E ANGLISHTES 3-8 NEXTGEN

KLASAT E ANGLISHTES 3-8 NEXTGEN

Emri:
SASID:
_______________________________________________

Gjuhë Angleze

Klasa:   
Pranverë 2021
______________________________________________

Emri:
SASID:
__________________________________________________

Rezultati i fëmijës suaj:

Rezultati i fëmijës suaj:

Niveli i arritjeve tuaja:

Niveli i arritjeve tuaja:

Vija me ndërprerje më poshtë tregon rezultatet që fëmija juaj ka të ngjarë të arrijë nëse do t’i bënte testet disa herë.

440

Pritshmëritë nuk
janë arritur

470

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht

Pritshmëritë janë arritur
500

Klasa

Rezultati

Viti

Distrikti

Pritshmëritë
janë tejkaluar

560

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve (1-99) krahason
progresin e fëmijës suaj me progresin e nxënësve të tjerë me
rezultate të përafërta në MCAS nëë shkollën, distriktin dhe
shtetin e tyre?

Mesatarja
Shkolla

530

Vija me ndërprerje më poshtë tregon rezultatet që fëmija juaj ka të ngjarë të arrijë nëse do t’i bënte testet disa herë.

Niveli i përqindjes së zhvillimit të
nxënësve 2021

Si janë arritjet e fëmijës tim krahasuar me ato të
nxënësve të shkollës, distriktit dhe shtetit të tyre?
Arritjet e
fëmijës tuaj

Matematikë

Klasa:   
Pranverë 2021
________________________________________________

Arritje më të ulët

Shteti

2021

Fëmija juaj

Arritje më të lartë

440

Pritshmëritë nuk
janë arritur

Pritshmëritë janë arritur

Arritjet e
fëmijës tuaj

Klasa

Rezultati

Viti

Distrikti

20
40
60
80
Mesatarja në rang shtetëror

Arritje më të ulët

Shteti

Fëmija juaj

2019

Distrikti
1

99

20
40
60
80
Mesatarja në rang shtetëror

TEMA QË MUND TË DISKUTONI ME

PYETJE QË MUND T’U BËNI

TEMA QË MUND TË DISKUTONI ME
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99

Pyetjet e mëposhtme mund të ju ndihmojnë të flisni me fëmijën tuaj dhe mësuesin/en e tyre në lidhje me
atë çfarë po mësojnë aktualisht në orën e Gjuhë Angleze. Udhëzuesin Familjar të plotë për klasën e fëmijës
suaj mund ta gjeni në www.doe.mass.edu/highstandards dhe përmban informacion rreth asaj çfarë fëmija juaj
pritet të dijë në fund të vitit shkollor.

PYETJE QË MUND T’U BËNI

MËSUESIN/EN E FËMIJËS SUAJ:

Arritje më të lartë

Shkolla

2021

Pyetjet e mëposhtme mund të ju ndihmojnë të flisni me fëmijën tuaj dhe mësuesin/en e tyre në lidhje me
atë çfarë po mësojnë aktualisht në orën e Gjuhë Angleze. Udhëzuesin Familjar të plotë për klasën e fëmijës
suaj mund ta gjeni në www.doe.mass.edu/highstandards dhe përmban informacion rreth asaj çfarë fëmija juaj
pritet të dijë në fund të vitit shkollor.

FËMIJËVE TUAJ:

560

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve (1-99) krahason
progresin e fëmijës suaj me progresin e nxënësve të tjerë me
rezultate të përafërta në MCAS.

Distrikti
1

Pritshmëritë
janë tejkaluar

Niveli i përqindjes së zhvillimit të
nxënësve 2021

Mesatarja
Shkolla

530

500

Si janë arritjet e fëmijës tim krahasuar me ato të
nxënësve të shkollës, distriktit dhe shtetit të tyre?

Shkolla

2019

470

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht

FËMIJËVE TUAJ:


MËSUESIN/EN E FËMIJËS SUAJ:
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§ Të dhënat e paraqitura nga shkolla tregojnë që fëmijës tuaj i është mundësuar përdorimi i metodave speciale ndihmëse
(testi i Gjuhës Angleze i është lexuar me zë fëmijës suaj) siç kërkohet nga plani individual i arsimit ose plani 504.

Faqja 2 nga 4

Faqja 3 nga 4

