
 California استكشاف 
 School Dashboard

( California School Dashboardhttps://www.caschooldashboard.org )لوحة البيانات المدرسية لوالية كاليفورنيا( المتوفرة على الرابط )
هي أداة إلكترونية صممت خصيًصا لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء الوالية على الوصول إلى معلومات هامة عن المدارس من مرحلة رياض األطفال 

إلى الصف الثاني عشر وعن المناطق التعليمية. تشمل Dashboard )لوحة البيانات( تقارير يسهُل قرائتها عن المقاييس المتعددة للنجاح المدرسي. وهي 
تعتبر مجرد خطوة في سلسلة التغييرات التي رفعت المقاييس الخاصة بتعلم الطالب وأجرت تحوالت في عملية االختبار وزادت من التركيز على المساواة.

11 مقاييس للنجاح المدرسي
مقاييس على مستوى الوالية

هناك ستة مقاييس خاصة بالوالية تسمح بإجراء مقارنات 
في نطاق المدارس والمناطق التعليمية على أساس 

المعلومات التي تم جمعها على مستوى الوالية.

معدل التخرج من المرحلة الثانوية	
األداء األكاديمي	
معدل الحرمان المؤقت من الدراسة	
مدى تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية	
االستعداد للحياة الجامعية/المهنية	
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 youth(، والطالب ذوي اإلعاقات(.

تحصل المدارس والمناطق التعليمية على مستوى واحد من خمسة 
مستويات لألداء مميزة باأللوان عن كل مقياس من المقاييس الستة 

الخاصة بالوالية.

أصفربرتقاليأحمر

أزرقأخضر

يعتمد مستوى األداء )اللون( على بيانات العام الحالي والسابق.

مقاييس على المستوى المحلي
هناك خمسة مقاييس 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	
الوصول إلى المقررات الدراسية	

تحصل المناطق التعليمية على واحد من ثالثة 
تصنيفات لكل من المقاييس المحلية خمسة:

ُمستوفى	
غير ُمستوفى	
غير ُمستوفى على مدى عامين	

المعلومات الخاصة بالمدراس ومجموعات 
الطالب غير متاحة للمقاييس المحلية.

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