استكشاف California
School Dashboard
( California School Dashboardلوحة البيانات المدرسية لوالية كاليفورنيا) المتوفرة على الرابط ()http://www.caschooldashboard.org

صا لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء الوالية على الوصول إلى معلومات هامة عن المدارس من مرحلة رياض األطفال
هي أداة إلكترونية صممت خصي ً
يسهل قرائتها عن المقاييس المتعددة للنجاح المدرسي .وهي
إلى الصف الثاني عشر وعن المناطق التعليمية .تشمل ( Dashboardلوحة البيانات) تقارير ُ
تعتبر مجرد خطوة في سلسلة التغييرات التي رفعت المقاييس الخاصة بتعلم الطالب وأجرت تحوالت في عملية االختبار وزادت من التركيز على المساواة.

 10مؤشرات للنجاح المدرسي
مؤشرات على مستوى الوالية
هناك ستة مؤشرات خاصة بالوالية تسمح بإجراء
مقارنات في نطاق المدارس والمناطق التعليمية على أساس
المعلومات التي تم جمعها على مستوى الوالية.

تحصل المدارس والمناطق التعليمية على مستوى واحد من خمسة
مستويات لألداء مميزة باأللوان عن كل مؤشر من المؤشرات الستة
الخاصة بالوالية.

مستويات األداء

•معدل التخرج من المرحلة الثانوية
•األداء األكاديمي
•معدل الحرمان المؤقت من الدراسة
•مدى تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية
•
•الغياب المتكرر
يتم استعراض النتائج لجميع المناطق التعليمية والمدارس
ومجموعات الطالب المحددة (على سبيل المثال،
المجموعات العرقية ،وذوي الدخل المحدود ،ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية ،والمشردين ،والشبيبة في نظام التبني المؤقت
( ،)foster youthوالطالب ذوي اإلعاقات).

أحمر • برتقالي • أصفر • أخضر • أزرق
المستوى
األدنى لألداء

المستوى
األعلى لألداء

يتم تمثيل كل مستوى لألداء من خالل ( )1اللون ،و ( )2عدد من
القطاعات المظللة .فعلى سبيل المثال ،سوف يحظى اللون األخضر
بأربع قطاعات مظللة.
ويعتمد مستوى األداء العام على كل من األداء الحالي (الوضع
التغير عن السنة السابقة ( ّ
ّ
التغير).
الحالي) ومقدار

مؤشرات على المستوى المحلي
هناك أربعة مؤشرات على المستوى المحلي بناءا على المعلومات التي يتم جمعها
من قبل المناطق التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعات والمدارس المستقلة.
األوضاع األساسية
مؤهالت المعلمين
المباني اآلمنة والنظيفة
كتب مدرسية لجميع الطالب
تطبيق المعايير األكاديمية
استطالع اآلراء حول البيئة المدرسية
سالمة الطالب
التواصل مع المدرسة
مشاركة وإسهام أولياء األمور

تحصل المناطق التعليمية على واحد من ثالثة
مستويات لألداء عن كل مؤشر من المؤشرات
المحلية األربعة:
مُستوفى
غير مُستوفى
غير مُستوفى على مدى عامين
المعلومات الخاصة بالمدراس ومجموعات
الطالب غير متاحة للمؤشرات المحلية.
Getting to Know the California School Dashboard – Arabic

استكشاف ( California School Dashboardيتبع):

 4تقارير تقدم وجهات نظر مخصصة عن النجاح المدرسي
تقرير المساواة
تقرير المساواة

التقارير المفصلة

تقرير الوضع الحالي والتغير

التقرير الخاص بمجموعات الطالب

ُيبين تقرير المساواة مستويات األداء لجميع الطالب بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالوالية .كما ُيبين العدد الكلي لمجموعات الطالب التي حصلت
على مستوى أداء لكل مؤشر باإلضافة إلى عدد مجموعات الطالب التي تقع في أدنى مستويين لألداء (أحمر/برتقالي) .قد يختلف العدد الكلي
نظرا لعدد الصفوف الدراسية المدرجة ضمن كل مؤشر .قم باختيار أي من المؤشرات التي تحتها خط للحصول على مزيد
لمجموعات الطالب ً
من المعلومات المفصلة.
مؤشرات الوضع الحالي

أداء جميع الطالب

الغياب المتكرر

ال ينطبق

معدل الحرمان المؤقت من الدراسة (من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر)
مدى تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية (من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر)

يُبين:
	•أداء جميع الطالب بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالوالية
	•عدد مجموعات الطالب المدرجة في كل مؤشر من المؤشرات
الخاصة بالوالية
	•عدد مجموعات الطالب في مستويات األداء األحمر/البرتقالي
	•األداء بناء على المقاييس المحلية (على مستوى المنطقة التعليمية فقط)
يَسمح باختيار المعلومات بحسب المؤشر

تقرير الوضع الحالي/التغيّر
تقرير المساواة

التقارير المفصلة

تقرير الوضع الحالي والتغير

التقرير الخاص بمجموعات الطالب

ّ
والتغير مستوى األداء لجميع الطالب بالنسبة لمؤشرات الوالية .كما يقوم بالمقارنة ما بين السنة الحالية (الوضع
يوفر تقرير الوضع الحالي
ّ
ّ
والتغير،
(التغير) لكل مؤشر من المؤشرات الخاصة بالوالية .هناك خمسة مستويات ممكنة لكل من الوضع الحالي
الحالي) والسنوات السابقة
والتي يتم عرضها مع البيانات الخاصة بكل مؤشر .قم باختيار أي من المؤشرات التي تحتها خط للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة.
أداء جميع الطالب

مؤشرات الوضع الحالي
معدل الحرمان المؤقت من الدراسة (من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر)

يُبين لكل مؤشر على مستوى الوالية:
	•أداء جميع الطالب
	•الوضع الحالي (األداء الحالي)
	• ّ
التغير (االختالف عن األداء السابق)

التقارير المفصلة
تقرير المساواة

التقارير المفصلة

تقرير الوضع الحالي والتغير

التقرير الخاص بمجموعات الطالب

ُيوفر هذا التقرير معلومات حول المؤشرات المستخدمة لتقييم األداء األكاديمي في الـ .Dashboardقم باختيار أي من المؤشرات التي تحتها
خط للحصول على مزيد من التفاصيل.
األوضاع والبيئة المدرسية

األداء األكاديمي

المشاركة األكاديمية

مؤشرات الوضع الحالي
مدى تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية (من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر)

مصنفة إلى ثالث فئات:
	•األداء األكاديمي
	•األوضاع والبيئة المدرسية
	•المشاركة األكاديمية
عرض ثالث سنوات من البيانات الخاصة بالتوجه السائد ،عندما
تكون متاحة

التقرير الخاص بمجموعات الطالب
تقرير المساواة

تقرير الوضع الحالي والتغير

التقارير المفصلة

التقرير الخاص بمجموعات الطالب

ُيبين التقرير مستويات األداء لجميع الطالب ولكل مجموعة من مجموعات الطالب فيما يخص مؤشرات الوالية .قم باختيار أي من المؤشرات
التي تحتها خط للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة.

مؤشرات الوضع الحالي

معدل الحرمان المؤقت من
الدراسة (من رياض األطفال
إلى الصف الثاني عشر)

جميع
الطالب

متعلمو اللغة
اإلنجليزية

الشبيبة في
نظام التبني المشردون
المؤقت

المحرومون
واقتصاديا
اجتماعيا
ً
ً

الطالب ذوو
اإلعاقات

يَسمح باختيار مجموعات الطالب حسب مستوى األداء:
	•األزرق/األخضر
	•األصفر
	•األحمر/البرتقالي
يستعرض مستويات األداء لجميع الطالب ولكل مجموعة من
مجموعات الطالب فيما يخص مؤشرات الوالية

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