استكشاف المقاييس
ان ( California School Dashboardلوحة البيانات المدرسية لوالية كاليفورنيا) ()https://www.caschooldashboard.org
هي أداة إلكترونية صممت خصيصًا لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء الوالية على الوصول إلى معلومات هامة عن المدارس وعن
المناطق التعليمية من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر.
تستعرض ( Dashboardلوحة البيانات) ستة مقاييس خاصة بالوالية توفر معلومات هامة عن كيفية خدمة المدارس لطالبها.

األداء األكاديمي
يوضح المقياس األكاديمي مدى استيفاء الطالب للمعايير الخاصة بمستوى الصف في
معرفة/فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات .وهو يستند إلى أداء الطالب في التقييمات
التجميعية الذكية والمتوازنة ،والتي يقوم الطالب في الصفوف من  3إلى  8والصف
الحادي عشر بإجرائها في كل ربيع.

الغياب المتكرر
يبين مقياس الغياب المتكرر عدد الطالب الذين غابوا عن  10في المائة أو أكثر من إجمالي
أيام الدراسة .على سبيل المثال ،لدى معظم المدارس  180يو ًما دراسيا؛ إذا تغيب الطالب
عن  18يو ًما أو أكثر من تلك األيام ،فسيعتبر الطالب غائبًا بشكل مزمن .ومثل الحرمان
المؤقت من الدراسة ،فإن الطالب الذين يغيبون بشكل متكرر تفوتهم دروس هامة تقدم في
الفصول .إن عرض هذه المعلومات على  Dashboardيسمح لألهل والمعلمين بمعرفة ما
إذا كان الغياب المتكرر يمثل مشكلة في مدرسة أو في منطقة ما.

االستعداد للحياة الجامعية/المهنية
يوضح مقياس الكلية/المهنة عدد الطالب المتخرجين من المدرسة الثانوية المهيئين بشكل
أفضل للدراسة الجامعية أو المهنة .ويستخدم العديد من المقاييس المختلفة الخاصة بالتأهب
للكلية والمهنة ،بالنظر في الدورات/المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في المدرسة
الثانوية أو االمتحانات التي تم اجتيازها .للحصول على معلومات إضافية حول كيفية قيام
المدارس بالمساعدة في إعداد الطالب ،يرجى االطالع على نشرة المعلومات الخاصة
بمقياس الكلية/المهنة على
.https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccidashboardflyer.pdf
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استكشاف المقاييس (يتبع)

مدى تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية
اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ھﻲ ﺧطوة أوﻟﻰ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟطﻼب ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ أداء ﺟﯾد ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻌﻠوم .ﯾﻧظر ﻣﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﻘدم
ﻣﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﮫ ﻣﺗﻌﻠﻣو اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )أي اﻟطﻼب
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺣدﺛون اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أوﻟﻰ( ﻧﺣو إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ .ﻓﻲ ﻛل رﺑﯾﻊ،
ﯾﻘوم ﻣﺗﻌﻠﻣو اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ،أو
'ELPACواﻟذي ﯾﻘﯾس ﻣدى ﻣﻌرﻓﺗﮭم وﻓﮭﻣﮭم ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر
 ELPACﻟﺣﺳﺎب ﻣﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﻘدم ﻣﺗﻌﻠﻣﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

معدل التخرج
بغض النظر عما إذا كان الطالب سيلتحقون بكلية جامعية ،فإن شهادة الدراسة الثانوية هي
الحد األدنى من المتطلبات لمعظم وظائف المستوى المبتدئ في ظل االقتصاد الراهن .وهي
تشير إلى التمكن من المهارات األساسية في الرياضيات والقراءة والكتابة.

معدل الحرمان المؤقت من الدراسة
يوضح مقياس معدل الحرمان المؤقت من الدراسة النسبة المئوية للطالب الذين تم حرمانهم
مؤقتا من الدراسة خالل العام الدراسي .الطالب الذين يتم حرمانهم مؤقتا من الدراسة
تفوتهم دروس هامة تقدم في الفصول .يسمح عرض هذه المعلومات على Dashboard
لألهل والمعلمين بمعرفة ما إذا كان الحرمان المؤقت من الدراسة يمثل مشكلة في مدرسة
أو منطقة ما وما إذا كانت مجموعات معينة من الطالب يتم حرمانها من الدراسة أكثر من
غيرها( .مالحظة :يتم احتساب الطالب مرة واحدة فقط بالنسبة لهذا المقياس حتى إذا كان
لديه العديد من حاالت الحرمان المؤقت من الدراسة طوال العام).

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة الموقع اإللكتروني California Accountability
 Model & School Dashboardعلى الرابط .https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp
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