పేరు:
SASID:
_____________________________________

స�ైెపైన్
న్స్స్ అ
అింిండ్
డ్ టెకా్న
ా్నలజీ/ఇ
లజీ/ఇింింజినీర
జినీర్ిం్గ్

గ్రేడ్:
స్ప్రింగ్ 2021
______________________________________

మీ బిడ్డ స్కో రు:

మీ ఎచీవ్మెంట్ లెవల్:

స్ప్రింగ్ 2021 MCAS పేరెంట్/గార్డియన్ రిపో ర్ట్
పేరు:

డిస్ట్క్
రి ట్:

పుట్టి న తేదీ:

గ్రేడ్:

స్కూలు:

SASID:

దిగువన డ్యాష్డ్ ల�ైన్ మీ బిడ్డ అనేకసార్లు పరీక్షలకు హాజర�ైనట్ల యితే వారు పొ ందగల స్కో ర్ల శ్ణ
రే ి చూపించబడింది.

ఈ రిపో ర్ట్ స్ప్రింగ్ 2021 మసాచుసెట్స్ కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్ (MCA) పరీక్షల్లో మీ బిడ్డ ఫలితాలను అందిసత ్ుంది. స్ప్రింగ్ 2021లో

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు
440

470

పాక్క
ి ింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచారు

ఆకాింక్షలను చేరుకునా్నరు
500

ఆకాింక్షలను మించిపో యారు
530

440

బిడ్డ ను ఎలా పో ల్చారు?

గ్డ్
రే

సోకూ రు

సింవతస్రిం

సగటు సోకూ రు
స్కూలు

డిసట్ ్క్
రి ట్

ఎచీవ్మెంట్ లెవల్ వివరణ కొరకు దిగువ గ్రా ఫిక్ని చూడండి.

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు

ఈ స్కూలు, డిస్ట్క్
రి ట్ మరియు స్టేట్లోని విద్యార్థు లతో నా

మీ బిడడి

560

మీ బిడ్డ తీసుకున్న ప్రతి పరీక్ష కొరకు, మీ బిడ్డ స్కో రు (440 నుంచి 560 మధ్య) మరియు అనుబంధ ఎచీవ్మెంట్ లెవల్ని చూపుతుంది. ప్రతి

రాషట్ ింరి

ఈ లెవల్ వద్ద ప్రతిభ
కనపరచిన
్
విదా్యర్థి ఈ
సబ్జెక్ట్ల్ గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

470

పాక్క
ి ింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచారు
ఈ లెవల్ వద్ద ప్రతిభ
కనపరచిన
్
విదా్యర్థి ఈ
సబ్జెక్ట్ల్ గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

ఆకాింక్షలను చేరుకునా్నరు
500

ఈ లెవల్ వద్ద ప్రతిభ
కనపరచిన
్
విదా్యర్థి ఈ
సబ్జెక్ట్ల్ గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

ఆకాింక్షలను మించిపో యారు
530

ఈ లెవల్ వద్ద ప్రతిభ
కనపరచిన
్
విదా్యర్థి ఈ
సబ్జెక్ట్ల్ గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

560

గమనిక: 2020-2021 విద్యా సంవత్సర సమయంలో చోటు చేసుకున్న బో ధన మరియు అభ్యసన అంతరాయాల కారణంగా, ఈ సంవత్సరం

2021

MCAS టెస్ట్ల్లో మరియు గత సంవత్సరాల్లో MCAS టెస్ట్లతో పో లిస్తే, మీ బిడ్డ కొరకు ఈ రిపో ర్ట్పై ఫలితాల్లో ముఖ్యమ�ైన మార్పు ఉంది.

2019

విభిన్న అభ్యసన షెడ్యూల్స్ స్వీకరించేందుకు స్కూల్స్కు సాయపడేందుకు టెసట ్ింగ్ కొరకు ట�ైమింగ్ మొత్తం తగ్గించబడింది.
వారి స�ైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ/ఇంజినీరింగ్ క్లా సులో వారు ప్రస్తు తం ఏమి నేర్చుకుంటున్నారనే దాని గురించి మీ బిడ్డ

మరియు మీ బిడ్డ టీచర్తో మాట్లాడటానికి దిగువ ప్రశ్నలు మీకు సాయపడగలవు. మీ బిడ్డ గ్రేడ్ల కొరకు పూర్తి ఫ్యామిలీ గ�ైడ్

www.doe.mass.edu/highstandards వద్ద లభ్యమవుతుంది మరియు విద్యాసంవత్సరం ముగిసే సరికి మీ బిడ్డ ఏమి
తెలుసుకోవాలని ఆశించబడుతుందనే దానిప�ై సమాచారం ఉంటుంది.

విద్యార్థు లు ప్రతి సబ్జెక్ట్లో రెగ్యులర్ టెస్ట్లో సగాన్ని తీసుకున్నారు. కొంతమంది విద్యార్థు లు టెస్ట్ సెషన్ 1 తీసుకున్నారు, ఇతరులు సెషన్ 2
తీసుకున్నారు.
రిమోట్గా అభ్యసన జరిపే విద్యార్థు లు ఇంటి వద్ద కంప్యూటర్పై పరీక్షలకు హాజరు కావొచ్చు.

ఈ రిపో ర్ట్లో మీ బిడ్డ ఎచీవ్మెంట్ గురించి సమాచారం, సాధ్యమ�ైతే స్కూలు టెస్ట్లు మరియు క్లా స్రూమ్ వర్క్ వంటి
ఇతర అసెస్మెంట్లతోపాటుగా ఉపయోగించాలి.
మీ బిడ్డ ను

మీరు మీ బిడడి
బిడ్డ టీచర్తో





మీరు అడగగల ప్రశ్నలు:


ENGLISH GRADES 3-8 NEXTGEN

చర్చాచాించగల
ించగల అిం
అింశాలు:
శాలు:


మీ బిడ్డ ఫలితాలతోపాటుగా, మీ బిడ్డ స్కూలులో మరియు రాష్ట్రంలోని విద్యార్థు లు టెస్ట్కు ఎలా హాజరయ్యారు, ఇంతకు ముందుతో
పో లిస్తే ఎచీవ్మెంట్ ఎలా మారింది, మరియు ఇతర విద్యార్థు లతో పో లిస్తే మీ బిడ్డ విద్యా పురోగతి, లేదా ఎదుగుదల ఎలా ఉందనే దానిని
కూడా చూపుతుంది.

పాల్గొనే రేట్లు 2021లో స్కూల్స్ మరియు డిస్ట్క్ట్ల్
రి లో మునుపటి సంవత్సరాలలో కంటే ఎక్కువగా మారాయి. మీ బిడ్డ స్కూలు మరియు/లేదా
డిస్ట్క్ట్ల్
రి లో పాల్గొనేరేట్లు గత సంవత్సరాల కంటే ఈ సంవత్సరం తక్కువగా ఉన్నట్ల యితే, ఎక్కువ మంది విద్యార్థు లు పరీక్ష రాస్తే స్కూలు
మరియు/లేదా డిస్ట్క్
రి ట్ ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండవచ్చని తెలుసుకోండి. స్కూలు మరియు డిస్ట్క్
రి ట్ పాల్గొనేరేటు గురించిన సమాచారం
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.asp వద్ద లభ్యమవుతోంది.
ప్రతి పేజీ దిగువ ఉండే సమాచారం మీ బిడ్డ ప్రస్తు త గేడ్. లో అభ్యసనలో వారికి మీరు మద్ద తు ఇచ్చేలా సాయపడేందుకు ఫ్యామిలీల కొరకు
ప్రత్యేకంగా రూపొ ందించబడ్డా యి. 2021-2022 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మీ బిడ్డ కొరకు గ్డ్
రే నిర్ధిష్ట నాలెడ్జ్ మరియు ఆశించే
న�ైపుణ్యాలను సమీక్షించడానికి ఫ్యామిలీ గ�ైడ్లు వీక్షించడానికి లింక్ని సందర్శించండి.
మెరుగుదల అవసరం కాగల ప్రాంతాలు మరియు/లేదా మీ బిడ్డ ను సవాలు చేసే మరియు అత్యధిక స్థా యి వద్ద ప్రతిభ కనిపించే మార్గా ల
గురించి చర్చించడానికి మీ బిడ్డ ప్రిన్సిపాల్, కౌన్సిలర్ లేదా టీచర్ని సంప్రదించడానికి పరిగణనలోకి తీసుకోండి.

ఇంగ్లిష్ గ్రేడ్లు 3-8 నెక్ట్స్జెన్

ఇంగ్లిష్ గ్రేడ్లు 3-8 నెక్ట్స్జెన్

పేరు:
ు
SASID:
________________________________________________

ఇింింగ
గలిలో ష్
్ భ్ష ఆర్
ఆర్ట్ట్స్

గ్రేడ:్   
స్ప్రింగ్ 2021
_______________________________________________

పేరు:
ు
SASID:
_______________________________________________________

మీ బిడ్డ స్కో రు:

మీ ఎచీవ్మెంట్ లెవల్:

దిగువన డ్యాష్డ్ ల�ైన్ మీ బిడ్డ అనేకసార్లు పరీక్షలకు హాజర�ైనట్ల యితే వారు పొ ందగల స్కో ర్ల శ్ణ
రే ి చూపించబడింది.

440

470

పాక్క
ి ింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచారు

గణ్ితిం
గణ

మీ బిడ్డ స్కో రు:

మీ ఎచీవ్మెంట్ లెవల్:

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు

ఆకాింక్షలను చేరుకునా్నరు
500

దిగువన డ్యాష్డ్ ల�ైన్ మీ బిడ్డ అనేకసార్లు పరీక్షలకు హాజర�ైనట్ల యితే వారు పొ ందగల స్కో ర్ల శ్ణ
రే ి చూపించబడింది.

ఆకాింక్షలను మించిపో యారు
530

560

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు
440

470

పాక్క
ి ింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచారు

ఆకాింక్షలను చేరుకునా్నరు
500

విద్యార్థి గ్రో త్ పర్సంట�ైల్ (1-99) వారి స్కూలు, డిస్ట్క్
రి ట్ మరియు రాష్ట్రంలో

మీ బిడడి
గ్రేడ్

సోకూ రు

సింవతస్రిం

తక్కువ ఎదుగుదల

స్కూలు

డిసట్ ్క్
రి ట్

రాషట్ ింరి

మీ బిడ్డ

అధిక ఎదుగుదల

2021
2019

మీ బిడడి
గ్రేడ్

స్కూలు

సోకూ రు

20

40
60
రాష్ట్ర సగటు.

సింవతస్రిం

పురోగతిని పో లుస్తుందా?
తకుకూవ ఎదుగుదల

సగటు సోకూ రు
స్కూలు

డిసట్ ్క్
రి ట్

రాషట్ ింరి

2019

80

మీ బిడడి

అధిక ఎదుగుదల

స్కూలు

2021

డిస్ట్క్
రి ట్
1

560

ఇదే విధమ�ైన గత MCAS స్కో ర్ల తో ఇతర విద్యార్థు ల పురోగతితో మీ బిడ్డ

బిడ్డ ను ఎలా పో ల్చారు?

పురోగతిని పో లుస్తుందా?

సగటు సోకూ రు

530
విద్యార్థి గ్రో త్ పర్సంట�ైల్ (1-99) వారి స్కూలు, డిస్ట్క్
రి ట్ మరియు రాష్ట్రంలో

ఈ స్కూలు, డిస్ట్క్
రి ట్ మరియు స్టేట్లోని విద్యార్థు లతో నా

ఇదే విధమ�ైన గత MCAS స్కో ర్ల తో ఇతర విద్యార్థు ల పురోగతితో మీ బిడ్డ

బిడ్డ ను ఎలా పో ల్చారు?

ఆకాింక్షలను మించిపో యారు

2021 స్
టూ డెంట్ గ్రో త్ పర్సంట�ైల్స్

2021 స్
టూ డెంట్ గ్రో త్ పర్సంట�ైల్స్

ఈ స్కూలు, డిస్ట్క్
రి ట్ మరియు స్టేట్లోని విద్యార్థు లతో నా

గ్రేడ్:   
స్ప్రింగ్ 2021
______________________________________________________

డిసట్ ్క్
రి ట్
1

99
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40
60
రాష్ట్ర సగటు.

80

వారి ఇంగ్లిష్ భాష ఆర్ట్స్ క్లా సులో వారు ప్రస్తు తం ఏమి నేర్చుకుంటున్నారనే దాని గురించి మీ బిడ్డ మరియు మీ

వారి గణితం క్లా సులో వారు ప్రస్తు తం ఏమి నేర్చుకుంటున్నారనే దాని గురించి మీ బిడ్డ మరియు మీ బిడ్డ టీచర్తో మాట్లాడటానికి

www.doe.mass.edu/highstandards వద్ద లభ్యమవుతుంది మరియు విద్యాసంవత్సరం ముగిసే సరికి మీ బిడ్డ ఏమి

వద్ద లభ్యమవుతుంది మరియు విద్యాసంవత్సరం ముగిసే సరికి మీ బిడ్డ ఏమి తెలుసుకోవాలని ఆశించబడుతుందనే దానిప�ై

బిడ్డ టీచర్తో మాట్లాడటానికి దిగువ ప్రశ్నలు మీకు సాయపడగలవు. మీ బిడ్డ గ్రేడ్ల కొరకు పూర్తి ఫ్యామిలీ గ�ైడ్

దిగువ ప్రశ్నలు మీకు సాయపడగలవు. మీ బిడ్డ గ్రేడ్ల కొరకు పూర్తి ఫ్యామిలీ గ�ైడ్ www.doe.mass.edu/highstandards

తెలుసుకోవాలని ఆశించబడుతుందనే దానిప�ై సమాచారం ఉంటుంది.

సమాచారం ఉంటుంది.

మీ బిడ్డ ను

మీరు మీ బిడడి
బిడ్డ టీచర్తో

మీ బిడ్డ ను

మీరు మీ బిడడి
బిడ్డ టీచర్తో









మీరు అడగగల ప్రశ్నలు:


చర్చాచాించగల
ించగల అిం
అింశాలు:
శాలు:


ENGLISH GRADES 3-8 NEXTGEN

మీరు అడగగల ప్రశ్నలు:


99

చర్చాచాించగల
ించగల అిం
అింశాలు:
శాలు:


ENGLISH GRADES 3-8 NEXTGEN

§ స్కూలు ద్వారా అందించిన సమాచారం, మీ బిడ్డ IEP లేదా 504 ప్లా న్ ద్వారా అవసరమ�ైన విధంగా ప్రత్యేక యాక్సెస్ అకామిడేషన్ (ELA టెస్ట్ మీ
బిడ్డ కు బిగ్గ రగా చదవి వినిపించబడింది) పొ ందినట్లు గా తెలియజేసత ్ుంది
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