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መመሪያ-ደንብ 
MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS (MCPS) 
ሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ  

 

ተዛማጅነት ያላቸው ሰነዶች፡-  IED፣ IKA፣ IKA-RA፣ IOA፣ IOA-RA፣ ISB‑RA፣ JNA፣ JNA-RA፣ JOA-RA 
ኃላፊ ጽ/ቤት፡-    ዋና የአካደሚ መኰንን 
 
 

የክፍል አማካይ ውጤት/Grade Point Averages (GPA) እና የተመዘነ 
አማካይ የክፍል ውጤት/Weighted Grade Point Averages (WGPA) 

 
 
I. ዓላማ 

 
የክፍል ውጤት ነጥቦችን አማካይ/አቨሬጅ እና የተመዘነ የክፍል ውጤት አማካይ/አቨሬጅ ለመወሰን የአሠራር ቅደም 
ተከተሎችን/procedures በማውጣት በወቅቱ እና ለወደፊት የሥራ ቀጣሪዎች እና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ 
የማመልከቻና የምደባ አካል አድርገው ኢንፎርሜሽን ለሚፈልጉ ተቋማት ሪፖርት ለማድረግ፦  

 
II.  ትርጉም 

 
A.  የከፍተኛ ደረጃኮርሶች የሚባሉት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በተከታታይ ጥናት በላቀ ደረጃ ስኬት ላይ 

የተመሰረቱ ኮርሶች ናቸው። አንድ ዓይነት ርእስ ያላቸዉ የሚመሳሰሉ የላቀ ደረጃ/honors level ኮርሶች 
የሉም። የላቀ ደረጃ ኮርሶች በሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
የኮርሶች መጽሔት ላይ ተገልጸዋል፣እና የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ምደባ እና International 
Baccalaureate ኮርሶችንም ይጨምራል። 

 
B.  ክሬዲት ማለት የተጠናቀቀ የጥናት ምድብ/ክፍል መለኪያ ነው። 

 
C.  የውጤት ነጥቦች/ግሬድ ፖይንትስ ማለት ክሬዲት በሚያስገኙ ኮርሶች እንደሚከተለው ዓይነት መመዘኛ 

በሆሄያት ለሚገለጽ የተማሪው(ዋ) ውጤት ቁጥራዊ አቻ ነው፦ 
 

 
 
A = 4 
B = 3 
C = 2 
D = 1 
E = 0 

 
D.  የአማካይ ውጤት ነጥብ /GPA ማለት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች የተገኘ አማካይ የውጤት ነጥቦች 

ነው። በክፍል III.A. ላይ እንደተገለፀው፣ ኮርሶች በተጠራቀመ ውጤት/cumulative GPA ስሌት ላይ 
ተጨምረው በተማሪ ትራንስክሪፕት ላይ ሪፖርት ይደረጋሉ። GPA ስሌት የሚደረገው የተገኙትን ጠቅላላ 
የውጤት ነጥቦችን በስሌት ዉስጥ በሚካተቱ በተወሰዱት ኮርሶች ክሬዲት ብዛት በማካፈል ነው። ከነጥብ 
ቀጥሎ ያለው ሦስተኛው አሃዝ ከአራት የሚበልጥ ከሆነ GPA ሁለተኛውን የዴሲማል ነጥብ ወደ ሁለት 
ዴሲማል ነጥቦች በማጠጋጋት ቀጥሎ ወዳለው ትልቁ ቁጥር ይጠጋል። 
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E.  የላቀ ደረጃ ኮርሶች ከመደበኛው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች ጋር ተመሣሣይ/አንድ አይነት ይዘት 
ይኖራቸዋል። ነገር ግን የላቀ ደረጃ ኮርሶች ረቂቅ እና ከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የመስጠት/የማሰብ ችሎታን 
ይጠይቃል፣ እና ተፈታታኝ ባህርይ ያላቸው ሮጀክቶችን ምርምር የማድረግ ብቃት ይፈልጋል። የላቀ ደረጃ 
ኮርሶች በ ሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መጽሔት ላይ/MCPS High School 
Course Bulletin ተገልጿል።  

 
F.  ትራንስክሪፕት የመጨረሻ ውጤት እና በእያንዳንዱ ኮርስ የታዩ/የተገለጹ ክሬዲቶች ሪፖርት/ዘገባ ነው።  

 
G. የተመዘኑ የውጤት ነጥቦች ከውጤት ነጥብ ጋር ተመሣሣይነት ቢኖራቸውም፣ የተመዘኑ የውጤት ነጥቦች 

የመደበኛ ኮርሶች እና የላቀ ኮርሶች መካከል የሚለዩት፣ ሁሉም ከፍ ባለ ደረጃ የሚሰጡ ኮርሶች መሆናቸው 
ነው። የተመዘኑ የውጤቶች ነጥብ ማለት ክሬዲት በሚያስገኙ ኮርሶች ላይ በሚከተለው ስኬል/ሚዛን 
መሠረት ከተማሪ ውጤቶች ጋር የሚመጣጠን/እኩል የሆነ ቁጥር ነው፦ 

 
ዉጤት/ደረጃ ክፍል ነጥቦች 
 መደበኛ የላቀ/ከፍተኛ ደረጃ 

A 4 5 
B 3 4 
C 2 3 
D 1 1 
E 0 0 

 
H.  የተመዘነ አማካይ የውጤት ነጥቦች (WGPA) የላቀ እና የከፍተኛ ደረጃ ኮርሶች የተመዘነ የውጤት ነጥቦችን 

በመተካት GPA እንደገና ተሰልቶ ለመደበኛው የክፍል ውጤት ነጥቦች ይሠራል። WGPA የሚሰላው 
በጠቅላላ የተገኙት የውጤት ነጥቦችን በስሌት ውስጥ ለተካተቱ ለጠቅላላ የኮርስ ክሬዲቶች ተካፍለው 
ነው። WGPA ሦስተኛው የነጥብ ቦታ ከአራት የሚበልጥ ከሆነ፣ ወደ ሁለት ነጥብ ቦታ በማጠጋጋት በሁለት 
አሃዞች ይጻፋል።  

 
III.  ቅደም-ተከተሎች/ሥርአቶች 

 
A.  GPA እና WGPA ስሌቶች  

 
  በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እያሉ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን በማጠናቀቅ ክሬዲት 

ለማግኘት፣ የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች ልክ እንደሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈላጊ የማጠቃለያ 
ውጤቶችን A፣ B፣ C፣ ወይም D ማሟላት ይኖርባቸዋል።  

 
a) ከ 2018 - 2019 የትምህርት ዓመት አስቀድሞ ወደ 6ኛ ክፍል የገቡ ተማሪዎች፣ 

በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/ሚድል ስኩል እያሉ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን 
ውጤቶች እና ክሬዲት በአጥጋቢ ሁኔታ ካጠናቀቁ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ትራንስክሪፕት ላይ ሪፖርት ይደረጋል እንደዚሁም በተማሪው (ዋ) cumulative GPA 
ተጨምሮ ስሌት ይደረጋል። 

 
b) ከ 2018-2019 የትምህርት ዓመት ላይ ወይም ከዚያ በኋላ 6ኛ ክፍል የገቡ ተማሪዎች፣ 

በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ላይ እያሉ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን በአጥጋቢ 
ሁኔታ የማጠቃለያ ውጤት እና ክሬዲት ካገኙ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ትራንስክሪፕት 
ላይ ሪፖርት ይደረጋል፣ ነገር ግን በወላጅ/ሞግዚት ወይም የ18 ዓመት እድሜ 
ያለው/ያላት ተማሪ ወይም ያገባ(ች) (ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ) ካልተጠየቀ በስተቀር 
በ cumulative GPA ስሌት አይካተትም። በ cumulative GPA ለመጨመር ከፈለጉ 
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ተማሪዎች/ወላጆች/ሞግዚቶች መከተል ያለባቸውን እርምጃዎች በየዓመቱ 
ይገለጽላቸዋል። 

 
2.  በተራዘመ ቀን እና በተራዘመ ዓመት ፕሮግራሞች የሚሰጡ ኮርሶች ሌሎች አስፈላጊ መስፈርቶችን 

ጭምር የሚያሟሉ ከሆነ ውጤቶቹ በስሌት ውስጥ ይጨመራሉ/ይካተታሉ።  
 

3.  ከ MCPS ውጪ እውቅና በተሰጣቸው ተቋሟት የሚሰጡ ኮርሶች ክሬዲቶች (በመማሪያ ክፍል 
ውስጥ፣ በተልእኮ፣ ወይም በመገናኛ አውታረ መረብ) በመሥራት የሚማሩት፣ እና በዝውውር 
የተላለፉ ኮርሶች፣ ለምረቃ ጠቃሚ ከሆነ በ GPA/WGPA ስሌት ዉስጥ ይካተታል/ይጨመራል። 
እነዚህ ኮርሶች ወደ ተማሪው (ዋ) ማእከላዊ የመረጃ ቋት በተለይ መግባት አለባቸው። (MCPS 

Regulation ISB‑RA ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች) ይመልከቱ። 
 

4.  የተተዉት ኮርሶች ውጤቶች እና ክሬዲቶች ለ GPA እና WGPA ስሌት እንደሚከተለው 
ይስተናገዳሉ፦ 

 
a)  አንድ ተማሪ የተወው/የተወችው ኮርስ  

 
(1)  አንድ ተማሪ ሴሚስተሩ ከተጀመረ በ25ኛው የትምህርት ቀን ወይም ከዚያ 

በፊት የተመዘገበበትን/የተመዘገበችበትን ኮርስ ቢያቋርጥ/ብታቋርጥ፣ 
በተማሪው(ዋ) ቋሚ መዝገብ፣ ትራንስክሪፕት፣ ወይም ሪፖርት ካርድ ላይ 
ምንም አይመዘገብም። 

 
(2)  ተማሪው(ዋ) ትምህርት ከተጀመረ የሴሚስተሩ 25ኛው የትምህርት ቀን በኋላ 

ካቋረጠ/ች “W,” ወይም “Withdrew”፣ ያቋረጠ(ች)በት ቀን፣ እና 
ባቋረጠ(ች)በት ቀን የነበረው/የነበራት አማካይ ውጤት በቋሚ የተማሪ 
ሪኮርድ፣ ትራንስክሪፕት እና ሪፖርት ካርድ ላይ ይመዘገባል። 

 
b)  ተማሪው/ዋ በተመሣሣይ የትምህርት ዘርፍ አስቀድሞ የተፈቀደ ኮርስ ላይ ከተዛወረ/ች 

በተሳካ ሁኔታ ለተጠናቀቁ ኮርሶች ተገቢው ክሬዲት ይሰጣል። 
 

5.  ማንኛውም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ የጨረሰ/ች ተማሪ ለተተኪ ውጤት ኮርሱን በድጋሚ 
ለመውሰድ ይችላል/ትችላለች። በድጋሚ የተወሰዱ ኮርሶች ውጤት እና ክሬዲቶችን በሚመለከት 
ለGPA እና WGPA ስሌት እንደሚከተለው ይስተናገዳል፦ 

 
a) የመጨረሻው ውጤት ምንም ይሁን ምን ኮርሱን እንደገና መውሰድ ይቻላል።  

 
b) ተማሪዉ/ዋ ያገኘ(ች)ው ከፍተኛው ውጤት በተማሪው(ዋ) ትራንስክሪፕት ላይ 

ተመዝግቦ የተመዘኑ እና ያልተመዘኑ አማካይ የውጤቶች ነጥብን ለማስላት ተግባር ላይ 
ይውላል። 

 
c) ተማሪዎች ተተኪ ኮርስ ለመውሰድ የሚችሉት እኩል ሊነፃፀር የሚችል ኮርስ ወይም 

ተመሣሣይ ኮድ ኖሮት በሥርዓተ ትምህርት እና የማስተማር ፕሮግራሞች ጽ/ቤት 
ሲጸድቅ ነው። 

 
d) ክፍል ውስጥ ያለው ቦታ ውስን ከሆነ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮርሱን የሚወስዱ ተማሪዎች 

በድጋሚ ኮርስ ከሚወስዱ ተማሪዎች ይልቅ ክፍል/ቦታ የማግኘት ቅድሚያ 
ይኖራቸዋል። 
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6.  ከሌላ የትምህርት ተቋም ወይም ት/ቤት የተላለፉ/የተዛወሩ ክሬዲቶች እና ውጤቶች በርእሰ 

መምህር/ተወካይ አማካይነት ወደ MCPS የክሬዲት ሥርዓት ተቀይሮ በስሌት ዉስጥ 
ይካተታል/ይጨመራል። 

 
a)  በኮርሱ የሚካተቱ ትምህርቶች ሆነው በመደበኛነት ግን በMCPS የማይሰጡ ኮርሶች፣ 

ለምሳሌ፦ የኃይማኖት ትምህርት ወይም የአሽከርካሪነት ትምህርት፣ MCPS ካጸደቀው 
የኮርስ ዓላማ ጋር የማይጣጣም ከሆነ አይያዝም/አይጨመርም።  

 
b)  በ MCPS የማይሰጡ የላቀ ደረጃ ኮርሶች ነገር ግን የትምህርቱ ዘርፍ በMCPS የሚሰጥ 

ከሆነ ይጨመራል። 
 

c)  ከሌላ ተቋም የተላለፉ ክሬዲቶች (የ MCPS ያልሆኑ ኮርሶች) በዚህ ዓይነት የተጻፉ 
ክሬዲቶች “O” (Outstanding), “S” (Satisfactory) እና “U” (Unsatisfactory) 
ወይም በቁጥር የተገለጹ ውጤቶች ወይም በመቶኛ/በፐርሰንት የተጻፉ፣ ት/ቤቱ ወደ A፣ 
B፣ C፣ D፣ እና E መመዘኛዎች መተርጎም አለበት። እነዚህ ኮርሶች በኮምፒውተር 
የተማሪ መረጃ ቋት ውስጥ ለብቻ መመዝገብ አለባቸው። 

 
B.  የተማሪ ትራንስክሪፕቶች 

 
1.  ትራንስክሪፕቶች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው። 

 
a)  ማንኛውም የ MCPS የተጠናቀቀ ኮርስ ወይም ሴሚስተር ከተጀመረ 25ኛ የትምህርት 

ቀን ካለቀ በኋላ የተቋረጠ ኮርስ፣ ኮርሱ የተቋረጠበትን ቀን እና በተቋረጠበት ወቅት 
የነበረውን ውጤት ማሳየት አለበት፤ 

 
b)  የተጠናቀቁትን ኮርሶች እና በድጋሚ የተወሰዱ ኮርሶችን ከፍተኛውን ነጥብ እና ክሬዲት 

ብቻ፤ 
 

c)  MCPS Regulation ISB-RA ላይ እንደተገለጸው ቀደም ሲል የፀደቀ/እውቅና ያገኘ፣ ከ 
MCPS ውጪ ባሉ የትምህርት ተቋማት የሚሰጥ በተራዘመ የትምህርት ቀን ወይም 
በተራዘመ የትምህርት ዓመት ክፍለ ጊዜ የተጠናቀቀ ማንኛውም ኮርስ ከሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት መመረቂያ መስፈርት  

 
d)  የላቀ ደረጃ መመደብ፣ MCPS certificate of merit/የችሎታ ሰርትፊኬት፣ እና ከፍተኛ 

ደረጃ ኮርሶች፤ 
 

e)  በእያንዳንዱ ኮርስ የተገኙ ነጥቦች እና ክሬዲቶች  
 

f)  የተጠራቀመ የአማካይ ውጤት ነጥብ እና የተመዘነ አማካይ ውጤት ነጥብ፣ 
 
g)  የምረቃ ቀን 

 
2.  ርእሰመምህር/ተወካይ የሚከተለው ኃላፊነት አለባቸው። 

 
a)   የእያንዳዱ ተማሪ ውጤቶች በትክክል መሠራታቸውን እና በተራዘሙ ትምህርቶች 

የተሰጡ ኮርሶችን ወይም በተራዘመ የትምህርት ዓመት የመማሪያ ክፍለ ጊዜያት ፈቃድ 
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ተሰጥቷቸው ከ MCPS ውጪ (በመማሪያ ክፍል፣ በተልእኮ ትምህርት፣ ወይም 
በአውታረ መረብ የሚወሰዱ ኮርሶች)፣ ሲዛወሩ የያዟቸው ኮርሶች፣ እና በመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት እያሉ በስኬታማነት ያጠናቀቋቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ኮርሶች 
የተማሪው/ዋን ሪኮርድ ማንጸባረቃቸውን ማረጋገጥ። 

 
b)  ተማሪ ለመግባት ወደሚ(ምት)ፈልግበት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ድህረ ሁለተኛ 

ደረጃ ተቋማትን ጨምሮ፣ ትራንስክሪፕቶችን ማቅረብ፣ እና 
 

c)  ይህንን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት እንዲቻል በተማሪው(ዋ) ወላጆች/ሞግዚቶች ወይም 
ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ከፈቀዱ፣ ስኮላርሽፕ ለሚሰጡ ፋውንዴሽኖች፣ የቴክኒክ 
ተቋማት፣ እና የአሁን ወይም የወደፊት የሥራ ቀጣሪዎች፣ ትራንስክሪፕት መስጠት።  

 
3.  የዋና ቴክኖሎጂ ኃላፊ ጽ/ቤት GPA እና WGPA በተማሪው(ዋ) የሁለተኛ ደረጃ ትራንስክሪፕት ላይ 

መታየቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት/አለባት። 
 

4.  ትራንስክሪፕት እና ሌሎችም የተማሪ ሪኮርድ መረጃዎች/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚቻለው በ MCPS 
Regulation JOA-RA መሠረት ከተማሪ መረጃዎች/ሪከርድስ ይሆናል። 

 
5.  በቦርድ ፖሊሲ JNA መሠረት ት/ቤቶች የተማሪን ትራንስክሪፕት እስከ ሦስት ጊዜ ያለምንም ክፍያ ይሰጣሉ 

ለተማሪዎች የሥርዓተ ትምህርት ወጪዎች። 
 
 
የመመሪያ-ደንቡ ታሪክ፦  የቀድሞው ደንብ ቁጥር 340‑3 ኦገስት 20/1980 ፌብሯሪ 1986 ተሻሽሏል፣ ዲሴምበር 1986 ተሻሽሏል፣ ጁን 10/1988 ተሻሽሏል፣ ጁን 
24/1993 ተሻሽሏል፣ ሜይ 23/2000 ተሻሽሏል፣ የጽ/ቤት ስያሜ የተለወጠው ጁን 1/2000 ነው፣ ሜይ 20/2008 ተሻሽሏል፣ ሜይ 12/2010 ተሻሽሏል፣ ኦገስት22/2013 
ተሻሽሏል፣ ጁን 27/2016 ተሻሽሏል፣ ጃኑወሪ 30/2018 ተሻሽሏል። 


