
 

 

. የቼሪ ክሪክ ት / ቤቶችን ለማካተት በ2016 በኮሎራዶ ግዛት ውስጥ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ድስትርክት ውስጥ ለ 2021ተመራቂዎች አዲስ የምረቃ መስፈርቶች ተሻሽለው ነበር 
፡፡. የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች (CCSD)፣ በኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት እና በ CCSD የትምህርት ቦርድ አመራር ስር የምረቃ መስፈርቶች ከዝህ በታች ያሉትን 
የዲስትሪክት አማራጮች ዝርዝር ሙሉ በሙሉ መተግበርን ይጠይቃል። ትግበራው   በ5ኛ፣ በ6ኛ እና በ7ኛ አመት የሚመረቁ የ12ተኛ ክፍል  ተማሪዎችን   እና የ2022 እና ከዚያ 
በላይ ተመራቂዎችን እና  ተመራቂዎችን (ቀደም ብለው  በ3ተኛው  አመት የሚመረቁ   ተመራቂዎችን) ያካትታል። 

 

 1    የሚጠበቁ አነስተኛ ክሬድቶች                                                  

2              

       

  3       አስፋላጊ ክህሎቶች  

  ኦክቶበር .2021 ተሻሻለ 

በቼሪ ክሪክ ውስጥ ለምረቃ የምያስፈልጉ የኮርስ 
መስፈርቶች 

 
በቦርድ ፖሊሲ IKF መሰረት 

 
 ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምረቃ ቢያንስ 22  ክሬዲት 

አስፈላጊ ነው። 

 
እንግልዝኛ   4.0 ነጥብ 
ህሳብ                          3.0 ነጥብ 

ሳይንስ               3.0 ነጥብ 
ሶሻል ስታድስ              3.0 ነጥብ 

ስፖርት    1.5 ነጥብ 
ጤና               .5 ነጥብ 

ስነጥባባት/ CTE    1.5 ነጥብ  
አማራጮች   5.5 ነጥብ 

 

 ማንበብ/መፃፍ/ተግባቦት ሒሳብ  

   

Next 
Generation 
Accuplacer 

በንባብ 241ነጥብ   236 ወይንም 
በጹሁፍ 

255 
Arithmetic 

(AR) or 230 
Quantitative 
Reasoning, 

Algebra 
and 

Statistics 
(QAS) 

Classic 
Accuplacer 

 አንብቦ መረዳት ላይ 62 ነጥብ ወይንም 
በአረፍተ ነገር ችሎታዎች ላይ 70 ነጥብ 

61 ነጥብ 
በአንደኛ ደረጃ 

አልጀብራ 

ACT 18 19 

ACT Work 
Keys 

Bronze or higher Bronze or 
higher 

Advanced 
Placement 

(AP) 

2 2 

ASVAB 
(AFQT score) 

31st percentile 31st 
percentile 

Concurrent 
Enrollment 

ማለፍያ ነጥብ ማለፍያ ነጥብ 

International 
Baccalaureate 

(IB) 

4 4 

SAT 470 500 

District 
Capstone 

የሁለተኛ ደረጃ ማንበብና መጻፍ ግምገማ የክህሎት 
ፈተናዎች 

ፖርትፎሊዮ 

Industry 
Certificate 

በድስትርክቱ የሚወሰን በድስትርክቱ 
የሚወሰን  

Performance 
Based 

Assessment 
(PBA) 

በስቴቱየሚወሰን በስቴቱየሚወሰን 

 

በኮሌጅ እና በሙያ መስክ ለስኬት አስፈላጊ 
ክህሎቶች 

በኮሌጅ እና በሙያ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን 
የሚከተሉት ክህሎቶች ወሳኝ ናቸው ፡፡ 
• ፈጠራ 
• ወሳኝ የአስተሳሰብ ችሎታ 
• የእውነተኛ ዓለም ልምዶች 
• ችግር ፈቺ 
• የማወቅ ፍላጎት / ጥያቄ 
• ተፈላጊነት 
• በቡድን መሥራት 
• የመግባባት ችሎታ 
• በፕሮጀክት ላይ የተመሠረተ ትምህርት 
• ግትር አለመሆን / መላመድ 

 

 የብቃት ማረጋጋጫ  አማራጮች 
የ IKF-E ደንብ ፡፡ 
ከሚያስፈልጉት የኮርስ ስራ በተጨማሪ ፣ ሁሉም ተማሪዎች ለኮሌጅ 
ወይንም 
ለስራዝግጁነታቸዉን ከዝህ በታች ካሉት አማራጮች ዉስጥ በሂሳብ ወይም 
እናበጹሁፍ፤በምንባብ ማሳየት አለባቸው 


