
2022 بيانات  أدوات لوحة  مجموعة 

 نشر تقرير عن بيانات السنة 
الحالية فقط عىل لوحة البيانات

تستعرض لوحة البيانات المدرسية في والية كاليفورنيا )لوحة البيانات( أداء المناطق التعليمية والمدارس في عدة 

مقاييس عىل مستوى الوالية والمستوى المحلي والتي تشكل نظام المساءلة في كاليفورنيا. ويتم استخدام النتائج في 

تحديد نقاط القوة والضعف والمساعدة عىل ضمان تلبية احتياجات جميع الطالب.  

ُ

في السنوات السابقة، أبلغت لوحة البيانات عن مستويات األداء من خالل استخدام األلوان: األزرق واألخضر واألصفر 

والبرتقالي واألحمر. يمثل اللون األزرق أعىل مستوى أداء بينما يمثل اللون األحمر أدنى مستوى أداء. وقد تم تحديد 

مستويات األداء هذه باستخدام بيانات عامين باالستعانة بأداء العام الحالي والفرق عن العام السابق إلظهار النمو أو 

التراجع. 

أحمر برتقالي أزرق أخضر أصفر

أدنى أداء أعىل أداء

نظرا لمتطلبات مشروع قانون المجلس AB( 130 130(، ال تستطيع إدارة التعليم بوالية كاليفورنيا )CDE( أن تعرض عىل 

لوحة بيانات 2022 سوى بيانات السنة األحدث )تعرف أيضا باسم الحالة(. لهذا، مقارنة بلوحات البيانات السابقة، لن يتم 

اإلبالغ عن مستويات األداء باستخدام األلوان. بدال من ذلك، ستبلغ لوحة بيانات 2022 عن مستويات األداء باستخدام 

واحد من خمسة مستويات للحالة )تتراوح بين مرتفع للغاية، ومرتفع، ومتوسط، ومتدني، ومتدني للغاية( لجميع 

 مقاييس الوالية* استنادا 

إىل بيانات العام الدراسي 2021–22. 

ً
ً ً ُ

ً

ً

متدني للغاية متدني متوسط مرتفع مرتفع للغاية

مالحظة: مستويات الحالة معكوسة لكل من مؤشري التغيب المستمر ومعدل اإليقاف مقارنة بمقاييس 
الوالية األخرى، والهدف هو الحصول عىل معدل منخفض لتغيب الطالب وإيقافه. 

ً

*مقاييس الوالية:
 التغيب المستمر: من رياض األطفال إىل 	

الصف الثامن

 معدل اإليقاف: من رياض األطفال إىل الصف 	
الثاني عشر

 تقدم متعلم اللغة اإلنجليزية: الصفوف من واحد 	
إىل الثاني عشر

 معدل التخرج: المرحلة الثانوية فقط	

 التعليم الجامعي/الحياة العملية: المرحلة 	
الثانوية فقط**

 األداء األكاديمي: الصفوف من الثالث إىل 	
الثامن والصف الحادي عشر

 معارف ومهارات اللغة اإلنجليزية وآدابها–

 الرياضيات–

**مالحظة: لن يرد مؤشر التعليم الجامعي/الحياة العملية في لوحة بيانات 2022.

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



