مؤشر الكلية/المهنة
يقيس مؤشر الكلية/المهنة مدى نجاح المؤسسات التعليمية المحلية والمدارس في تهيئة الطالب لتحقيق النجاح بعد التخرج .الخريجون فقط هم
“مهيأ” أو “أوشك على التهيؤ” .ولكي تثبت المدارس والمؤسسات التعليمية المحلية نجاحها في هذا المؤشر الخاص بالوالية ،يجب أن يحقق خريجي
الذين يمكن تصنيفهم تحت بند ُ
“مهيأ”.
مستوى
في
الواردة
المقاييس
من
األقل
المدارس الثانوية واحد على
ُ

مهيأ
التقييمات التجميعية الذكية والمتوازنة :نتيجة تقع ضمن المستوى “ 3حقق المعيار”
أو أعلى في كل من معرفة/فنون اللغة اإلنجليزية ) (ELAوالرياضيات
امتحانات التنسيب المتقدم ) :(APالحصول على  3درجات أو أعلى في امتحانين للتنسيب المتقدم
امتحانات شهادة البكالوريا الدولية ) :(IBالحصول على  4درجات أو أعلى في امتحانين لشهادة
البكالوريا الدولية
إكمال اإللتحاق الثنائي :اإلنتهاء من فصلين دراسيين أو ثالثة أرباع المقررات الدراسية الجامعية
مع الحصول على درجة “ ”C-أو أفضل في المواد األكاديمية/التعليم الفني المهني التي ُ َ
تمنح ساعات
جامعية معتمدة
متطلبات  g-aالخاصة بجامعة كاليفورنيا ) (UCوجامعة والية كاليفورنيا ) :(CSUإكمال متطلبات
المواد الدراسية  g-aمع الحصول على درجة “  ”C-أو أفضل باإلضافة إلى واحد من المعايير
اإلضافية من المربع أدناه
مسار التعليم الفني المهني ) :(CTEإكمال المسار مع الحصول على درجة “ ” C-أو أفضل في الدورة
الدراسية العليا ) (capstone courseباإلضافة إلى واحد من المعايير اإلضافية من المربع أدناه
المعايير اإلضافية

نتائج التقييم التجميعي الذكي والمتوازن:
• المستوى  3أو أعلى في معرفة/فنون اللغة اإلنجليزية وعلى األقل المستوى 2
“أوشك على تحقيق المعيار” في الرياضيات ،أو
• المستوى  3أو أعلى في الرياضيات وعلى األقل المستوى  2في معرفة/فنون اللغة اإلنجليزية
فصل دراسي/ربعين من اإللتحاق الثنائي مع الحصول على درجة “ ”C-أو أفضل في المواد
األكاديمية/التعليم الفني المهني
الحصول على  3درجات في امتحان واحد للتنسيب المتقدم ) (APأو  4درجات في امتحان
واحد للبكالوريا الدولية )) (IBفيما يخص متطلب  g-aفقط(
)
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة الموقع اإللكترونيCalifornia Accountability

 Model & School Dashboardعلى الرابط .http://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp

أوشك على التهيؤ

التقييمات التجميعية الذكية والمتوازنة:
نتيجة تقع ضمن المستوى “ 2أوشك
على تحقيق المعيار” في كل من معرفة/
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات
إكمال اإللتحاق الثنائي :اإلنتهاء من
فصل دراسي أو ربعين من المقررات
الدراسية الجامعية مع الحصول على
درجة “ ”C-أو أفضل في المواد
األكاديمية/التعليم الفني المهني التي ُ َ
تمنح
ساعات جامعية معتمدة
متطلبات  g-aلجامعة كاليفورنيا وجامعة
والية كاليفورنيا :إكمال متطلبات المواد
الدراسية  g-aوالحصول على درجة
“ ”C-أو أفضل
مسار التعليم الفني المهني:
إكمال المسار مع الحصول على
درجة “ ”C-أو أفضل في الدورة
الدراسية العليا

غير مهيأ
لم يستوفي أي من
المقاييس أو لم
يتخرج.

مفتاح المعايير
التقييم
المقررات الدراسية
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