
مجموعة أدوات لوحة بيانات 2022

التعرف عىل 
المقاييس 

لوحة البيانات المدرسية في والية كاليفورنيا )لوحة البيانات( هي أداة عىل اإلنترنت مصممة لمساعدة المجتمعات في 

جميع أنحاء الوالية عىل الوصول إىل معلومات مهمة عن المدارس والمناطق التعليمية من رياض األطفال حتى الصف 

الثاني عشر. تتميز لوحة البيانات بستة مقاييس للوالية توفر معلومات مهمة عن كيفية خدمة المدارس لطالبها. لمزيد 

من المعلومات، يرجى زيارة موقع اإلنتر نت للوحة البيانات عىل 

.https://www.caschooldashboard.org/
ُ

األداء األكاديمي

يحتوي األداء األكاديمي عىل مقياسين: معارف ومهارات اللغة اإلنجليزية وآدابها 

والرياضيات. يوضح هذان المقياسان مدى كفاءة الطالب في استيفاء معايير الصف 

الدراسي. ويستندان إىل أداء الطالب في التقييمات التحصيلية المتوازنة األكثر ذكاء 

والتقييمات البديلة في كاليفورنيا، والتي يخضع لها طالب الصفوف من الثالث إىل الثامن 

والصف الحادي عشر كل ربيع.

ً

التغيب المستمر

يظهر مقياس التغيب المستمر عدد الطالب الذين تغيبوا بنسبة 10 بالمائة أو أكثر من األيام 

التعليمية المطالبين بحضورها. عىل سبيل المثال، إذا تم تسجيل طالب لحضور 180 يوما 

تعليميا وتغيب 18 يوما أو أكثر من تلك األيام، فسيتم اعتبار الطالب غائبا تغيبا مستمرا. 

والطالب الذين يتغيبون بشكل مستمر يفوتهم تعليم مهم في الفصل. ويتيح توفير هذه 

المعلومات في لوحة البيانات ألولياء األمور والمعلمين معرفة إذا ما كان التغيب المستمر 

يمثل مشكلة في إحدى المدارس فقط أم أنه في كامل المنطقة التعليمية.

ُ

ً

ً ً ً ً ً

الجاهزية للتعليم الجامعي/الحياة العملية*

يظهر مقياس الجاهزية للتعليم الجامعي/الحياة العملية عدد الطالب الذين تخرجوا من 

الثانوية العامة وقد تم إعدادهم بشكل أفضل للتعليم الجامعي أو الحياة العملية. ويستخدم 

العديد من المقاييس المختلفة للجاهزية للتعليم الجامعي والحياة العملية، مثل إكمال 

الدورات الدراسية والخبرة العملية وحتى نتائج االمتحانات. لمزيد من المعلومات عن 

مقاييس التعليم الجامعي والحياة العملية، يرجى الرجوع إىل مستند مقاييس الجاهزية 

للتعليم الجا معي الخاص بإدارة التعليم بوالية كاليفورنيا عىل 
 https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicollege.pdf 

ومستند  مقاييس الجاهزية للحياة العملية الخاص بإدارة التعليم بوالية كاليفورنيا عىل 

.https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicareer.pdf

ُ

ُ

*مالحظة: تقرير مقياس الجاهزية للتعليم الجامعي/الحياة العملية غير منشور عىل 
لوحة بيانات 2022. سوف يتم استئناف نشر هذا المقياس في 2023.

https://www.caschooldashboard.org/
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicollege.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicareer.pdf


التعرف عىل المقاييس، تابع 

تقدم متعلم اللغة اإلنجليزية

إجادة اللغة اإلنجليزية هي الخطوة األوىل للطالب لتحقيق أداء جيد في المواد األخرى 

مثل القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم. ينظر مقياس تقدم متعلم اللغة اإلنجليزية في 

التقدم الذي يحرزه الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية نحو تحقيق إجادة اللغة اإلنجليزية. 

في كل ربيع، يخضع الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية لتقييمات إجادة اللغة اإلنجليزية في 

كاليفورنيا، أو ELPAC، والتي تقيس مدى معرفتهم باللغة اإلنجليزية وفهمهم لها. ويتم 

استخدام نتائج ELPAC لحساب مقياس تقدم متعلم اللغة اإلنجليزية.

معدل التخرج

بغض النظر عما إذا كان الطالب سيذهبون إىل الجامعة أم ال، فإن الشهادة الثانوية هي 

 الحد األدنى من المتطلبات لمعظم وظائف المبتدئين في اقتصاد اليوم. 

فهي تمثل إتقان المهارات األساسية في الرياضيات والقراءة والكتابة وإكمال دورة 

دراسية. يوضح مقياس معدل التخرج عدد الطالب الذين حصلوا عىل شهادة في نهاية 

الصف الثاني عشر.

معدل اإليقاف

يوضح مقياس معدل اإليقاف النسبة المئوية للطالب الذين تم إيقافهم لمدة يوم كامل 

عىل األقل خالل العام الدراسي. والطالب الذين يتم إيقافهم من المدرسة يفوتهم تعليم 

مهم في الفصل. ويتيح الحصول عىل هذه المعلومات في لوحة البيانات ألولياء األمور 

والمعلمين معرفة إذا ما كانت مشكلة اإليقاف في مدرسة بعينها أم أنها في كامل 

المنطقة التعليمية وإذا ما كان يتم إيقاف مجموعات طالبية معينة أكثر من غيرها. 

مالحظة: يتم احتساب الطالب عىل أنه موقوف في معدل اإليقاف مرة واحدة فقط 
بغض النظر عن حاالت اإليقاف المتعددة أو تعدد أيام اإليقاف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحة ويب نظام الدعم ولوحة البيانات المدرسية في والية 

.https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp أغسطس 2022كاليفورنيا عىل موقع إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp



