పేరు:
SASID:
_______________________________________

సెైన్స్ అిండ్ టెక్/ఇింజినీర్ింగ్

గ్రేడ్ 10
స్ప్రింగ్ 2021
_______________________________________
పేపర్ ఆధార్త టెసట్
అధికిం
270-280

అడా్వన్స్డ్

ఈ సాథుయలో విదాయురుథులు సవాలు విస్ర్ సబ్జె క్ట్ విషయింలో సమగరే్మైన మర్యు

మీ బిడడి సాధన సాథు య:

పర్షాకూరాలను అిందిసత ారు.

260-268

నెైపుణయుత

అధికిం
250-258

విదాయురుథులు ఈ సాథుయలో ఛాలెింజిింగ్ సబ్జెక్ట్ విషయింలో దృఢ్మైన అవగాహనను

విదాయురుథులు ఈ సాథుయలో సబ్జెక్ట్ విషయింలో పాక్ికింగా అవగాహనను ప్రదర్శిసాతరు,

మీ బిడడి సోకూ రు

కొనినా సరళ్మైన సమసయులు పర్షకూర్సత ారు

గణితిం లేదా బయ్లజీ, ఇింట్రడకట్రీ ఫజిక్స్,
్
కెమిస్టట్ రి లేదా టెకానాలజీ/ఇింజినీర్ింగ్లలో నాలుగు లెగస్ట హైస
ె ్కూలు సెైన్స్ అిండ్ టెకానాలజీ/ఇింజినీర్ింగ్ (STE) టెసట్ లలా ో ఒక దానిని తీసుకోవచుచు.

www.doe.mass.edu/scholarships వదదు లభయుమవుతుింది

కనిషట్ ిం

కొనినా సరళ్మైన సమసయులు పర్షకూర్ించలేరు.

పెై పటింలో, బాలా క్ బార్ పెైన టెసట్ లో మీ బిడడి సోకూ రును స్చిసుత ింది. చిననా గ్రే రింగు పటీట్ మీ బిడడి అనేకసారులా
పరీక్షకు హాజరెైనటయతే
లా
వారు ప్ ిందగల సింభావయు సోకూ ర్ల పరధి
్ ని చ్పుతుింది.

• మీ బిడడి 2021 లేదా 2022 కాలాసులో సభుయులెైతే

– వారు ELA మర్యు గణితిం పరీక్షలోలా పాల్నాలిస్
గొ
అవసరిం లేదు, కానీ సాకూలర్్్ప్ ప్రయోజనాల కొరకు పాల్నే
గొ ిందుకు అనుమతించబడతారు. సాకూలర్్్ప్ల గుర్ించిన సమ్చారిం

అధికిం
210-218

విదాయురుథులు ఈ సాథుయలో సబ్జెక్ట్ విషయింలో అత తకుకూవ అవగాహనను ప్రదర్శిసాతరు,

– వారు STE పరీక్షలో పాల్గొనవలసన
్ అవసరిం లేదు.

200-208

ఉదాహరణ:
మీ బిడడి సోకూ రు

240

పత
్ర టెసట్ దా్వరా ర్ప
పోో ర్ట్ింగ్
ింగ్ క్టగ
టగరీ
్రల
ీ లా ో మీ బిడ
బిడడిడి సోకూ ర్లు లెకికూించబడతాయ

మీ బిడడి
అనేకసారులా
పరీక్షకు
హాజరెైనటయతే
లా
సింభావయు
సోకూ ర్ల పర్ధి

ఈ సెక్షన్ పత
్ర రప
్ ో రట్ింగ్
్ కటగ
్ రీ
్ లో మీ బిడడి ప్ ిందిన సింభావయు పాయింట్ల సింఖయు మరయ
్ ు పరస్ింటజ్
ెై ని చ్పుతుింది. పో లిక కొరకు, రాషట్ వ
రి ాయుపత ింగా ప్ ్ర ఫ్్య
్ ింె ట్ లెవల్ లోయర్
ఎిండ్ (నెప
ై ుణయుిం సథు ాయ యొకకూ తకుకూవ ముగ్ింపు) వదదు పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయురథు ుల దా్వరా ప్ ిందిన సింభావయు పాయింట్ల శాతానినా కూడా మీరు కనుగొింటారు. ఈ సమ్చారిం
మీ బిడడి సాపేక్ష బల్లు మరయ
్ ు బలహీనతపెై మీకు ఒక సాధారణ అభిపాయ
్ర
్నినా కలిగస
్ త ుింద.ి
్ ర్ట్ింగ్
రపో
కటగర
్ ్ ీ కోడ్

రపో
్ ర్ట్ింగ్ కటగరీ
్ ్

మీ బిడడి దా్వరా
సింపాదించిన
ి
పాయింట్లు

సాధయుమయేయు
పాయింట్లు

మీ బిడడి దా్వరా
సింపాదించబడ
ి
డి సింభావయు
పాయింట్ల శాతిం

గ్రేడ్:

గారేడ్యుయేషన్ కొరకు యోగయుత నిరాధారణ (Competency Determination, CD) ఆవశయుకతలను సవర్ించిింది. మీ బిడడి గారేడ్యుయేట్ింగ్ కాలాసని బట్ట్, మీ బిడడి ఇింగ్లాష్ భాష ఆర్ట్స్ (ELA) మర్యు

220-228

ఫెయల్ అయ్యురు

పుట్ట్న తేదీ:

స్కూలు:

కోవిడ్-19 మహమ్మార్ కారణింగా స్ప్రింగ్ 2020లో పరీక్షను రదుదు చేసనిందున,
్
బో ర్డి ఆఫ్ ఎలి్మింటరీ అిండ్ సెకిండరీ ఎడ్యుక్షన్ 2020–2023 విదాయుసింవతస్రింలోని విదాయురుథు ల హెైస్కూలు

240-248
అధికిం
230-238
కనిషట్ ిం

్మరుగుదల అవసరిం

డిసట్్క్
రి ట్:

ఈ ర్పో ర్ట్ స్ప్రింగ్ 2021లో నిర్వహిించిన నెక్ట్స్-జనరషన్
్
10 మసాచుసెట్స్ కాింపహె
్ర నిస్వ్ అసెస్మింట్ ససమ్
్ ట్ (MCAS) పరీక్షలలో మీ బిడడి ఫలితాలను అిందిసత ుింది.

కనిషట్ ిం

ప్రదర్శిసాతరు, వివిధ రకాలెైన సమసయులు పర్షకూర్సత ారు.

పేరు:

SASID:

కనిషట్ ిం

లోతెైన అవగాహనను ప్రదర్శిసాతరు, సింకలా ిషట్్మైన సమసయులకు అతాయుధునిక

స్ప్రింగ్ 2021 MCAS పేరెింట్/గార్డియన్ ర్పో ర్ట్

ప్ ్ర ఫ్్
్ యనీస్
ె తకుకూవ సాయలో
థు
పతభ
్ర
కనపరచిన
్
విదాయురులు
థు
ప్ ిందిన సింభావయు
పాయింట్ల శాతిం

• మీ బిడడి 2021 లేదా 2023 కాలాసులో సభుయులెైతే:

– వారు ELA మర్యు గణితిం పరీక్షలోలా పాల్నాలిస్
గొ
అవసరిం ఉింటుింది,
– వారు STE పరీక్షలో పాల్గొనవలసన
్ అవసరిం లేదు.

దిగువ బాకుస్లు ప్రత సబ్జె క్ట్లో గాడ్యుయే
షన్ కొరకు మీ బిడడి CD స్థు తని చ్పుతుింది. మీ బిడకు
డి ELA లేదా గణితింలో ఎడ్యుకషన్
్
ప్ ్ర ఫ్్్యెనీస్ పాన్
లా అవసర్మైతే, ఆవశయుకతలపైె సమ్చారిం
రే

www.doe.mass.edu/ccte/ccr/epp వదదు లభయుమవుతుింది. గారేడ్యుయేషన్ ఆవశయుకతల గుర్ించి మర్ింత సమ్చారిం కొరకు www.doe.mass.edu/mcas/parents వదదు మీ బిడడి గారేడ్యుయేషన్

కాలాస కొరకు ‘‘తలిదిండ్లు
లా
్ర
మరయు
్
సింరక్షకుల కొరకు లేఖ’’ను దయచేస్ చ్డిండి మీ బిడడి ప్రతభ కనపరచడానికి సింబింధిించి మీకు ఏవైన
ె ా పశనాలు
్ర
ఉననాటయతే
లా
, ఫలితాల గుర్ించి

చర్చుించడానికి మీ బిడడి టీచర్(లు)ను కలవాలని ్ేము మిమమాలినా పో ్ర తస్హిసత ాిం.

పాల్గొనే రటు
్ లా 2021లో స్కూల్స్ మర్యు డిసట్ క్
్ రి ట్లలా ో గత సింవతస్రాలోలా కింటే ఎకుకూవగా మ్రాయ. మీ బిడడి స్కూలు మర్యు/లేదా డిసట్ క్
్ రి ట్లో పాల్గొనే ర్టు గత సింవతస్రాల కింటే ఈ సింవతస్రిం

తకుకూవగా ఉననాటలా యతే, ఎకుకూవ మింది విదాయురులు
థు
పరీక్ష రాసేత స్కూలు మర్యు/లేదా డిసట్ క్
్ రి ట్ ఫలితాలు భిననాింగా ఉిండవచచుని తెలుసుకోిండి. స్కూలు మరయు
్
డిసట్ క్
్ రి ట్లో పాల్గొ నే ర్టలా గుర్ించిన

సమ్చారిం profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx వదదు లభయుమవుతోింది.

––––––––––––––––––––––

మీ బిడడి మొతత ిం మీద ఫలితాలు

ఇింగ్లాష్ భాష ఆర్ట్స్
సోకూ రు

వయుకిత గ
గత
త పరీక్షా పశనాలకు
పశనాలకు
్ర
మీ బిడడి ఎల్ సమ్ధానిం ఇచాచురు

పశనా
్ర సింఖయు

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ర్పో ర్ట్ింగ్ కటగరీ
్ ్

(సోకూ రు ర్ింజ్: 440-560)

సోకూ రు

సోకూ రు

పేజీ 2 లోని వివరాలు

పేజీ 3 లోని వివరాలు

ై చ్ఛిక ఎంపిక
బహుళ

ఓపెన్-రెసాపున్స్
అనినా రకాలు
ఇింగ్లాష్ GR10 నెక్ట్స్జెన్

సెైన్స్ అిండ్ టెక్/ఇింజినీర్ింగ్
సోకూ రు

(సోకూ రు ర్ింజ్: 200-280)

సోకూ రు
పేజీ 4 లోని వివరాలు

MCAS అింటే ఏమిట్ మర్య
యుు టెసట్ ఫలితాలను ఎల్ ఉపయోగ్సాత రు?

మీ బిడడి సోకూ రు

ప్రశనా రకిం

సోకూ రు

(సోకూ రు ర్ింజ్: 440-560)

ై మీ బిడ
ై చ్ఛిక ప
ై న సమాధానం ఇచాచారా లేదా
ప
ట్ ప
్డ ఎలంటి ప
్డ స్కోరు)లో, బహుళ
్డ సర
్ర తి టెస్
్ర శ్నప
్ర తిభ కనపరిచారని ఈ సెక్షన్ చూపుతంది. దిగువ వరస (మీ బిడ
్ర శ్నలకు మీ బిడ
ై నప
ై
ఇతర రకాల
శ్నలో
మీ
బిడ
ఎని్న
మారుకోలు
సంపాదించారనేది
మీరు
తెలుసుకుంటారు.
రిపోరి
ంగ్
కేటగిరీ
కోడ్లు
ప
న
టేబుల్లో
ఇవ్వబడ్
యి.
టెస్
ట్ ప
్డ
్డ
ట్
్ర లో
్ర శ్నల గురించ్ సమాచారం
www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html వద
్ద లభ్యమవుతంది.

బయ్లజీ

గణితిం

––––––––––––––––––––––

MCAS అనేది కామన్వెల్త సట్ ాిండర్స్డి ఆధారింగా అసెస్మింట్ పో ్ర గామ్.
MCASకు దిగువ పా్ర థమిక ఉదేదు శాయులుింటాయ:
రే

• తమ బిడడి ఆశించిన విదాయు పురోగతని సాధిసత ునానాడా లేదా అని కుటుింబాలు చ్సేిందుకు సాయపడటానికి

సోకూ రు కోడ్లు
3

సరెైన సమ్ధానిం (1 పాయింట్ సింపాదిించారు)

*

ఒకట్ కింటే ఎకుకూవ సమ్ధానాలు ( 0 పాయింట్లు సింపాదిించారు)

–

అన్ర్లీజ్డి ప్రశనాపెై తపుపు సమ్ధానిం (0 పాయింట్లు సింపాదిించారు)

x/4

4లో x పాయింట్లు సింపాదిించారు

ఖ్ళీ సథులిం

సమ్ధానిం లేదు ( 0 పాయింట్లు సింపాదిించారు)

్
• విదాయురుథు లు బాగా నేరుచుకుింటుననా మరయు
గ్డ్
రే సాథు య అించనాలను చేరుకోవడానికి విదాయురుథు లకు అదనపు సహాయిం అవసర్మైన కర్కుయులిం పా్ర ింతాలను గుర్త ించడింలో విదాయువేతత లకు
సహాయపడటానికి

• సపో ర్ట్ అవసర్మైన స్కూల్స్కు వనరులను నేరుగా అిందిించడానికి రాషాట్ రి నికి సాయపడటానికి

• హెైస్కూలు సాథు యలో, విదాయురుథు లు కాింప్టెనీస్ నిరాధా రణ కొరకు రాషట్ రి అవసరాలను చేరుకునానారా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి (అింటే, విదాయురుథు లు హెైస్కూలు డిపలా ్ మ్కు అరుహు ల్ అని)
్ మరయు
్
• హెైస్కూలు సాథు యలో, జాన్ మర్యు అబిగెయల్ ఆడమ్స్ సాకూలర్్ప్
సాట్ నీలా జెడ్. కోప్లా క్ సర్ట్ఫకట్
్ ్ ఆఫ్ మ్సరీ
ట్ అవారుడి కొరకు అరహుతా ఆవశయుకతలోలా ఒక దానిని విదాయురులు
థు
చేరుకునానారా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి

మీరు మర్ింత సమ్చారానినా ఎకకూడ కనుగొనవచుచు?
www.doe.mass.edu/mcas/parents/
ఇింగ్లా ష్ GR10 నెక్ట్స్జెన్

పేరు:
SASID:
_________________________________________________

ఇింగ్లా ష్ భాష ఆర్ట్
ఆర్ట్స్

గరే్డ్ 10
స్ప్రింగ్ 2021
______________________________________________

పేరు:
SASID:
______________________________________________________

మీ బిడడి ఎచీవ్్మింట్ లెవల్:

మీ బిడడి ఎచీవ్్మింట్ లెవల్:

మీ బిడడి సోకూ రు:

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు
440

పాక్ికింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచురు

470

ఈ సబ్జె క్ట్లో ఈ సాయలో
థు
పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు గ్డ్-లె
వల్
రే
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

ఈ సబ్జె క్ట్లో ఈ సాయలో
థు
పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు గ్డ్-లె
వల్
రే
ఆకాింక్షలను పాక్ికింగా చేరుకునానాడ్.

స్కూలు, విదాయుర్థు
తలిదిండ్
లా
్ర లు/సింరక్షకులతో సింపది
్ర ించి,
ఈ సబ్జె క్ట్లో విదాయుర్థు విజయిం
సాధిించడానికి అవసర్మైన సమన్వయ
విదాయు సహాయిం మర్యు/లేదా అదనపు
బో ధనను నిరయించాలి.
్ణ

ఈ సబ్జె క్ట్లో విజయిం సాధిించడానికి
విదాయుర్థుకి అదనపు అకడమిక్ సాయిం
అవసరమ్ అని స్కూలు, విదాయుర్థు
తలిదిండ్
లా
్ర లు/సింరక్షకుడితో సింపది
్ర ించి
పర్గణనలోకి తీసుకోవాలి.

మీ బిడడి సోకూ రు:

ఆకాింక్షలను చేరుకునానారు
500

ఆకాింక్షలను మిించిపో య్రు

530

560
ఈ సాథు యలో సబ్జె క్ట్ విషయింలో
నెైపుణయుతను పదర్
్ర శిించడిం దా్వరా
విదాయుర్థు గ్ రేడ్-లెవల్ ఆకాింక్షలను
అధిగమిించాడ్.

ఈ సాథు యలో పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు
గ్రేడ్-లెవల్ ఆకాింక్షలను చేరుకునానాడ్
మర్యు పసు
్ర త త గ్రేడ్లో ఈ సబ్జె క్ట్లో
విజయిం సాధిించేిందుకు సరెైన మ్రింలో
గొ
సాగుతునానాడ్.

ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు
440

470

ఈ సబ్జె క్ట్లో ఈ సాయలో
థు
పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను పాక్ికింగా చేరుకునానాడ్.

స్కూలు, విదాయుర్థు
తలిదిండ్
లా
్ర లు/సింరక్షకులతో సింపది
్ర ించి,
ఈ సబ్జె క్ట్లో విదాయుర్థు విజయిం
సాధిించడానికి అవసర్మైన సమన్వయ
విదాయు సహాయిం మర్యు/లేదా అదనపు
బో ధనను నిరయించాలి.
్ణ

ఈ సబ్జె క్ట్లో విజయిం సాధిించడానికి
విదాయుర్థు కి అదనపు అకడమిక్ సాయిం
అవసరమ్ అని స్కూలు, విదాయుర్థు
తలిదిండ్
లా
్ర లు/సింరక్షకుడితో సింపది
్ర ించి
పర్గణనలోకి తీసుకోవాలి.

స్
ట్ డెింట్ గరేోత్ పరస్ింటైల్
ె (1-99) ఇదే విధ్మైన గత MCAS సోకూ రలా తో ఇతర

ఈ స్కూలు, డిసట్ ్క్
రి ట్ మర్యు సట్లోని
ట్ ే
విదాయురుథు లతో పో లిసేత మీ బిడడి ఎల్ింట్
ప్రతభను కనపరచారని
్
ఈ టేబుల్ చ్పుతుింది.
గ్రేడ్

సింవతస్రిం

సోకూ రు

స్కూలు

సగటు సోకూ రు
డిసట్్క్
రి ట్

విదాయురుథుల పురోగతతో మీ బిడడి పురోగతని పో లుసుతింది.

మీ బిడడి

తకుకూవ ఎదుగుదల

రాషట్ ింరి

అధిక ఎదుగుదల

2019
1

20

40

రాషట్ రి సగటు

మీ బిడడి

మీ బిడడి
సింపాదిించిన
పాయింట్లు

స్కూలులో సగటు
పాయింట్లు

డిసట్క్
్ రి ట్లో సగటు
పాయింట్లు

సట్ ేట్లో సగటు
పాయింట్లు

80

స్కూలు

సగటు సోకూ రు
డిసట్్క్
రి ట్

స్
ట్ డెింట్ గరేోత్ పరస్ింటైల్
ె (1-99) ఇదే విధ్మైన గత MCAS సోకూ రలా తో ఇతర
విదాయురుథుల పురోగతతో మీ బిడడి పురోగతని పో లుసుతింది.

మీ బిడడి

తకుకూవ ఎదుగుదల

రాషట్ ింరి

మొతత ిం
సాధయుమయేయు
పాయింట్లు

సింపాదిించిన
సగటు
పాయింట్లు*

అధిక ఎదుగుదల

స్కూలు
డిసట్్క్
రి ట్

99

1

20

40

రాషట్ రి సగటు

60

80

99

ప్రత రపో
్ ర్ట్ింగ్ క్టగరీ
్ మరయు
్
పత
్ర వయుకగత
తి
టెసట్ ప్రశనాపెై మీ బిడడి ఎటువింట్ పతభను
్ర
కనపర్చారు
మీ బిడడి
సింపాదిించిన
పాయింట్లు

ర్పో ర్ట్ింగ్ క్టగ్రీ

స్కూలులో సగటు
పాయింట్లు

డిసట్క్
్ రి ట్లో సగటు
పాయింట్లు

సట్ ేట్లో సగటు
పాయింట్లు

మొతత ిం సాధయుమయేయు సింపాదిించిన
పాయింట్లు
సగటు
పాయింట్లు*

సింఖయు మర్యు పర్మ్ణిం
ఆలీజె బా్ర మర్యు ఫింక్షన్లు (ప్ర్ేయ్లు)

రాయడింǂ

జా్మింటీ్ర (ర్ఖ్గణితిం)

ƚ భాషా ర్పో ర్ట్ింగ్ కటగ
్ రీ
్ ఎసెైస్ల నుించి సాిండర్
ట్
డి ఇింగ్లా ష్ కనె్వనన్
్ష సోకూ ర్లను జోడిసత ుింది

ǂరెైట్ింగ్ రపో
్ ర్ట్ింగ్ కటగరీ
్ ్ ఐడియ్ డెవలప్్మింట్ ఎసెైస్ సోకూ రులపైె ఆధారపడి ఉింటాయ.

వయుకిత గత
గత పరీక్షా ప
పశనాలు
శనాలు
్ర
1

2

3

4

5

6

7

8

*ఆకాింక్షల సాథు యని చేరుకుననా లోయర్ ఎిండ్ వదదు విదాయురుథు ల దా్వరా
ట్ రి
త
రాషవాయుపింగా
సాధిించిన సగటు పాయింట్ల సింఖయు.

9 9
18 18
10 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ID CV
ID CV

•

కీ x/y = x y సింభావయు పాయింట్లోలా x పాయింట్లు సింపాదిించారు

ID = ఎసెైస్ ఐడియ్ డెవలప్్మింట్
• = ఈ ప్రశనా సోకూ రు చేయలేదు మర్యు మీ బిడడి ఫలితాలోలా లెకికూించరు

•
ఖ్ళీ సథు లిం = సమ్ధానిం లేదు
CV = ఎసెైస్ కనె్వన్ష న్ల సోకూ రు

§ స్కూలు దా్వరా అిందిించిన సమ్చారిం, మీ బిడడి IEP లేదా 504 పాలాన్ దా్వరా అవసర్మైన విధింగా ప్రతేయుక య్కెస్స అకామిడేషన్ (ELA టెసట్ మీ
బిడడి కు బిగగొ రగా చదివి వినిప్ించబడిింది) ప్ ిందినటు
లా గా తెలియజ్సత ుింది

పేజీ 2 / 4

2021 స్
ట్ డెింట్ గో
గోత్
రే త్ పరస్ింటెైల్స్

2018
60

560
ఈ సాథు యలో సబ్జె క్ట్ విషయింలో
నెైపుణయుతను పదర్
్ర శిించడిం దా్వరా
విదాయుర్థు గ్రేడ్-లెవల్ ఆకాింక్షలను
అధిగమిించాడ్.

2019

భాషƚ

సింపాదిించిన పాయింట్లు

530

2021

చదవడిం

పశనా
ప్ర
శ
్ర నా సింఖయు

సింవతస్రిం

సోకూ రు

ప్రత రపో
్ ర్ట్ింగ్ క్టగరీ
్ మరయు
్
పత
్ర వయుకగత
తి
టెసట్ పశనాపె
్ర
ై మీ బిడడి ఎటువింట్ పతభను
్ర
కనపర్చారు
ర్పో ర్ట్ింగ్ క్టగ్రీ

ఆకాింక్షలను మిించిపో య్రు

ఈ సాథు యలో పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు
గ్డ్
రే -లెవల్ ఆకాింక్షలను చేరుకునానాడ్
మర్యు పసుత
్ర త గ్డ్లో
ఈ సబ్జె క్ట్లో
రే
విజయిం సాధిించేిందుకు సరెైన మ్రింలో
గొ
సాగుతునానాడ్.

ఈ స్కూలు, డిసట్ ్క్
రి ట్ మర్యు సట్లోని
ట్ ే
విదాయురుథు లతో పో లిసేత మీ బిడడి ఎల్ింట్
ప్రతభను కనపరచారని
్
ఈ టేబుల్ చ్పుతుింది.

డిసట్్క్
రి ట్

2018

500

ఎచీవ్్మింట్

గ్రేడ్

స్కూలు

2021

ఆకాింక్షలను చేరుకునానారు

పెైన మరయు
్
దిగువన గారే ఫ్క్స్లోని హార్జాింటల్ గ్రే బార్లు మీ బిడడి అనేకసారులా టెసట్ ని తీసుకుింటే వారు ప్ ిందగల సోకూ రలా శ్ణి
రే చ్పసుింది
్ త

రే

ఎచీవ్్మింట్

పాక్ికింగా ఆకాింక్షలను
నెరవేరాచురు

ఈ సబ్జె క్ట్లో ఈ సాయలో
థు
పతభ
్ర
కనపర్చిన విదాయుర్థు గ్రేడ్-లెవల్
ఆకాింక్షలను చేరుకోలేదు.

పెైన మరయు
్
దిగువన గారే ఫ్క్స్లోని హార్జాింటల్ గ్రే బార్లు మీ బిడడి అనేకసారులా టెసట్ ని తీసుకుింటే వారు ప్ ిందగల సోకూ
రలా శ్ ణ
రే ి చ్పసుింది
్ త
2021 స్
ట్ డెింట్ గోత్ పరస్ింటెైల్స్

మీ బిడడి

గణితిం

గరే్డ్ 10
స్ప్రింగ్ 2021
_______________________________________________________

సింబింధిత టెసట్ ప్రశనాలను www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
వదదు య్కెస్స చేసుకోవడానికి ఆన్లెైన్లోనికి వెళలాిండి.

సాట్ట్సట్ క్
్ స్ మర్యు పా్రబబిలిటీ (సాింఖయుక శాసత ిం్
మర్యు సింభావయుత)

*ఆకాింక్షల సాథుయని చేరుకుననా లోయర్ ఎిండ్ వదదు విదాయురుథుల దా్వరా రాషట్ వ
రి ాయుపింగా
త
సాధిించిన సగటు పాయింట్ల సింఖయు.

వయుకిత గత పరీక్షా పశనాలు
పశ
్ర నాలు
పశనా
ప్ర
శ
్ర నా సింఖయు

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

సింపాదిించిన పాయింట్లు

కీ x/y = x y సింభావయు పాయింట్లోలా x పాయింట్లు సింపాదిించారు

ఖ్ళీ సథు లిం = సమ్ధానిం లేదు

§ స్కూలు దా్వరా అిందిించిన సమ్చారిం, IEP లేదా 504 పాలాన్ దా్వరా అవసర్మైన విధింగా మీ బిడడి ప్రతేయుక య్కెస్స అకామిడేషన్ (గణిత టెసట్లో
నాన్-కాలికుయులేటర్ సెషన్ కొరకు మీ బిడడి కాలికుయులేటర్ ఉపయోగ్ించారు) ప్ ిందినటు
లా గా తెలియజ్సతో ింది.

సింబింధిత టెసట్ ప్రశనాలను www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
వదదు య్కెస్స చేసుకోవడానికి ఆన్లెైన్లోనికి వెళలాిండి.

పేజీ 3 / 4

