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 إطار األداء المدرسي: كيف يتم قياس األداء المدرسي؟

 
يتم تقدير اإلطار ة. ويثقافة المدرسالوقياس األداء المدرسي باستخدام النمو األكاديمي والتنمية االجتماعية العاطفية و لبحثوسيلة  يمدرساليوفر إطار األداء 
 .بيئةالثقافة المدرسية وال٪ على أساس التعلم العاطفي االجتماعي و40نسبة قاس تعلى أساس األداء األكاديمي و٪ من جودة المدرسة 60بحيث تقاس نسبة  

 

 
 
 

 قيم األداء الرئيسية للطالب
 

 وناألكاديمي  /الثقافة والبيئةالتعلم االجتماعي العاطفي    
 

ر المعلومات الالزمة للمقاطعة لتوفير ي يقوم بقياس كل من األداء والنمو في كل منطقة لتوفيمدرسالإطار األداء وخالفا ألنظمة المساءلة المسبقة، فإن 

 مختلف أنواع الدعم للمدارس ولمساعدة المدارس للتعلم من بعضها البعض.
 

مشاركة ، التخرج، A-G إكمال ،االستعداد للمدرسة الثانوية ، دراسيةال قراءةال حصرمتوازن، ذكي  تقييم على مؤشرات األكاديميةالوتشمل 

 البحثعلى والتقييمات المستندة  اإلنجليزية ، إعادة تصنيف اللغةالمتكررغياب ال، عن الدراسة يقافتشمل اإلو البيئةثقافة / المؤشرات   .المسار

وسوف نستمر  .التعلم العاطفي االجتماعيأسئلة  من حيث ، وكذلك تصنيفات الطالبوالبيئةالمدرسة  لثقافةالخاصة بالطالب/ولي األمر/الموظفين 

 ضافية لطإطار على مد  السنوات القليلة المقبلة.اإلتحديد التدابير المالئمة  في

 
 
 
 

 الصف الدراسي المقاييس األكاديمية ماذا يشمل؟
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 11و  8-3 تقييم ذكي متوازن واآلداب والرياضياتدرجات األداء والنمو في اللغة اإلنجليزية 

 11-3 حصر القراءة الدراسية حصر القراءة الدراسيةدرجات األداء والنمو في نهاية العام بالنسبة لتقييم 

 Fأو  Dأو أفضل، بدون درجات  GPA  2.5في نهاية العام حيث نسبة الطالب المتحصلين على 
 % في الحضور96عن الدراسة ونسبة ، بدون فصل ELAفي الرياضيات أو 

 االستعداد للمدرسة الثانوية
8 

 12-10 مشاركة المسار المساراتمستو  المشاركة ونمو الطالب المشاركين في 

بالنسبة للحضور لجامعة  A-Gلطالب الذين أكملوا كل متطلبات مقرر الفصول المئوية ل نسبةال

 كاليفورنيا  
A-G إكمال 

12 

سنوات، والذين  4لفترة   الذين درسوا في المدارس الموحدة لمنطقة اوكالندالنسبة المئوية للطالب 

 تخرجوا من المدرسة الثانوية 
 معدل التخرج

 (سنوات 4مجموعة الـ) 12

 سيتم تأكيدها االلتحاق الحالي 2017-2016خالل العام الدراسي  استحداثهاسيتم 

 سيتم تأكيدها درجات AP 2017-2016خالل العام الدراسي  استحداثهاسيتم 

 سيتم تأكيدها على المسار للتخرج 2017-2016خالل العام الدراسي  استحداثهاسيتم 

شمل؟تماذا  البيئةمقاييس الثقافة/   الصف الدراسي 

النسبة المئوية للطالب الذين تحصلوا على إيقاف عن الدراسة خارج المدرسة حسب مقياس 
 سجالت اإلنضباط الخاصة بالمدرسة.

المدارس،  وتركأكاديميا،  للتخلفهم أكثر عرضة  إيقافهم أو طردهماألطفال والشباب الذين يتم 
 نظام قضاء األحداث.ب واالحتكاك

 اإليقاف عن الدراسة أو الطرد

TK-12 

عواقب  ولها، وإنجازاتهمتأثير سلبي على تعليم الطالب لها  "نقطة تحول"  المتكررغياب ال يعتبر

 .على المدى القصير والطويل
 TK-12 الغياب المزمن

 كطالب يجيدون متصنيفهاعيد االنجليزية الطالب الذين طالب تعلم اللغة على نسبة  القياسهذا يدل 

 . TK-5طالب حققنا الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ل نكون قد ، وبالتاليبطالقةاللغة اإلنجليزية 

لمدى على ااإلنجليزية  للطالب متعلمي اللغة المئوية نسبةالهذا اإلجراء على يدل +، 6للصفوف 

 كطالب يجيدون اللغة اإلنجليزية بطالقة. همتصنيفاعيد   الذين ( اLTEL) الطويل
المدارس التزام في إطار األداء المدرسي  EL / LTEL العادة التصنيف ل التدابير وجود هذه يمثل 

 لمساعدة الطالب على تحقيق الطالقة. الموحدة لمنطقة اوكالند

EL/LTEL معدل إعادة تصنيف 

TK-12 

أطفال لدراسة اإلدارة السنوية لدينا  في المدمجةعبارة عن مجموعة من األسئلة  يه SELإن دراسة 

 تهم.وعقليمعلومات حول مشاركة الطالب جمع لاألسئلة تعد . األصحاء والية كاليفورنيا
SEL دراسة 

5،7،9،11 

لطالب )ا مستجيبة،عبارة عن مجموعة من األسئلة المحددة لثالث مجموعات مختلفة  البيئةدراسة 

اإلدارة السنوية لدينا لدراسة أطفال والية كاليفورنيا  فيمدمجة  وأولياء األمور والموظفين(

 .اإلنجاز األكاديمي للطالب اإليجابيب للتنبؤتم وضعها  ةالمدرسي البيئة. دراسة األصحاء
 هذه التصنيفات إلى الصحة النسبية للمدرسةتشير 

البيئةدراسة   

5،7،9،11 

 سيتم تأكيدها معدل الحضور 2017-2016خالل العام الدراسي  استحداثهاسيتم 

 


