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 حقائق سريعة 5
 

 حول تقرير تقييم األداء الخاص بالمدارس
 

 

وتماًما كما يوضح تقرير تقييم األداء الخاص بالطالب مستوى أدائه  .1

في مواد مختلفة، فإن تقرير تقييم األداء الخاص بالمدرسة يوضح 

 التعليمية في نواحي مختلفة.مستوى أداء المدرسة أو المنطقة 
 

يتضمن تقرير تقييم األداء مجموعة متنوعة من المعلومات، وهي  .2

 بوالية الشامل التقييم )نظام  MCASأكثر من مجرد درجات

 ماساتشوستس(.
 

 تعكس تقارير تقييم األداء الخاصة بالمدارس المعلومات األكثر قيمة .3

 ألسر ماساتشوستس.

للمدارس النواحي التي ُتحسن المدرسة القيام  تحدد تقارير تقييم األداء .4

بها والنواحي التي تحتاج إلى التطوير لضمان تلبية جميع احتياجات 

 الطالب.
 

يمكن لقادة ومديري المناطق التعليمية استخدام تقارير تقييم األداء في  .5

دعم المدارس والطالب وتحديد طرق ُتساعد المدارس على االستمرار 

 مدار الوقت.في التحّسن على 

 

 
 
 
 
 

األسر شركاء أساسيون في نجاح طالب ماساتشوستس. تلتزم إدارة التعليم األساسي والثانوي في والية 

   تعليم أطفالهم.عملية ل أعمقماساتشوستس بتوفير معلومات تفصيلية لألسر، بحيث يتاح لهم فهم 

 
للعثور على تقرير تقييم األداء للمدارس لكل reportcards.doe.mass.edu يرجى زيارة

 مدرسة عامة في الوالية.
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 ير تقييم االداءمصطلحات تقر مسرد

  معلومات عامة

 .التعليمية المنطقة أو المدرسة حول أساسية معلومات

من طالب ال. تتلقى المدارس والمناطق التعليمية التي تضم أعدادًا كبيرة من Title Iبرنامج األموال من ما إذا كانت المدرسة أو المنطقة التعليمية تتلقى : Title Iبرنامج ل الوضع بالنسبة

 الُممّول من الحكومة الفدرالية من أجل المساعدة في ضمان استيفاء جميع األطفال لمعايير الوالية األكاديمية التي تتسم بالتحديات.  Title Iاألسر ذات الدخل المنخفض منحة برنامج 
 

 الطالب والمعلمون 

 .المعلمين ومؤهالت الطالب تسجيل حول معلومات

 (.IEPالطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم برنامج تعليم فردي )الطالب ذوي اإلعاقات: 

(، أو برنامج كفالة األيتام TAFDCاالنتقالية لألسر ذات األطفال المعالين ) عونة(، أو المSNAPالغذائية التكميلية ) عونةالطالب الذين يتلقون إعانة من خالل برنامج المالمحرومون اقتصاديًا: 

 .MassHealth)(، أو برنامج ماسهيلث )DCFإلدارة األطفال واألسر )التابع 

 قين، و/أو الطالب المحرومين اقتصاديًا.الطالب الذين ينتمون إلى واحدة أو أكثر من المجموعات التالية: الطالب ذوي اإلعاقة، و/أو دارسي اللغة اإلنجليزية الحاليين أو الساباألكثر احتياجًا: 

 (.0.8لى سبيل المثال، عدد وظائف التدريس بدوام كامل في المدرسة أو المنطقة التعليمية. بعض وظائف التدريس تكون بدوام جزئي ولذلك ترد نسبتها ككسر عشري )عمعادلة الدوام الكامل: 
 

 الفرص األكاديمية 

 .بالتحديات وتتسم النطاق واسعة دراسية مقررات في الطالب مشاركة حول معلومات

برنامج المستوى المتقدم، والبكالوريا الدولية، والتسجيل المزدوج، وفصول أخرى تتسم بالتحديات في مجموعة متنوعة  تشمل المقررات الدراسية التي تعتبر متطورةمقررات دراسية متقدمة: 

 من المواد الدراسية.

هو برنامج دراسي توصي به الوالية وهو يحدد المقررات الدراسية األساسية الدنيا الالزمة لتلبية توقعات الدراسة الجامعية لمدة أربع   MassCoreإن(: MassCoreبرنامج ماسكور )

الث وحدات للتاريخ، ووحدتين لنفس اللغة أربع وحدات للّغة اإلنجليزية، وأربع وحدات للرياضيات، وثالث وحدات للعلوم المعملية، وث  MassCoreسنوات باإلضافة إلى القوى العاملة. يشمل

 األجنبية، ووحدة واحدة للفنون، وخمس مقررات أساسية إضافية.
 

 حضور و انضباط الطالب 

 .وانضباطهم الطالب حضور حول معلومات

 يومًا(. 180يومًا أو أكثر في عام دراسي نموذجي مدته  18سبيل المثال، بالمائة أو أكثر من العام الدراسي )على  10النسبة المئوية للطالب الذين يتغيبون بنسبة التغيّب المستمر: 

 النسبة المئوية للطالب الذين تم فصلهم مؤقتًا أو طردهم أو استبعادهم من أنشطة الفصل الدراسي االعتيادية نتيجة لسلوك سلبي. انضباط الطالب: 
 

 النجاح بعد المدرسة الثانوية 

 .الجامعة إلى والذهاب الدراسة، عن واالنقطاع التخرج، معدالت حول معلومات

 لتاسع إلى الثاني عشر.ترد معلومات التخرج واالنقطاع عن الدراسة والذهاب إلى الجامعة بالنسبة للمدارس والمناطق التعليمية التي تخدم الصفوف الدراسية من انتائج المدرسة الثانوية: 
 

 أداء الطالب في اختبارات الوالية 

 مهارات في MCAS الختبارات والعاشر الثامن إلى الثالث من الصفوف في الطالب يخضع عام، كل في. (MCAS) ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام اختبارات في الطالب أداء حول معلومات

 .العلوم في MCAS الختبارات والعاشر والثامن الخامس فوفالص في الطالب ويخضع والرياضيات،( ELA) اإلنجليزية اللغة

 .MCASدرجات الطالب في اختبارات اإلنجازات: 

. MCASمقارنة بالطالب اآلخرين الذين حصلوا على نفس الدرجات السابقة في اختبارات  MCAS( تبين مستوى درجة الطالب في اختبارات SGPالنسبة المئوية لتقدم الطالب )تقدّم الطالب: 

 الخاصة بالمدرسة أو المنطقة التعليمية متوسط التقدم بالنسبة للمدرسة أو المنطقة التعليمية. SGPتمثل 
 

 اإلنفاق 

 . طالب كل على المنفقة األموال حجم حول معلومات

 واحتياجات الطالب في المدرسة.تختلف المبالغ بناء على التسجيل، والتوظيف، والبرامج الخاصة، الدوالرات المنفقة على كل طالب: 
 

 المساءلة

 والمدرسة التعليمية المنطقة أداء حول للتنفيذ وقابلة واضحة معلومات توفير أجل من التدابير من مجموعة بين المساءلة نظام يجمع. التعليمية المنطقة أو المدرسة في للمساءلة نتائج أحدث حول معلومات

 . التطّور على لمدارسا لمساعدة استخدامها يمكن والتي

( في والية ماساتشوستس أهدافًا سنوية للتطوير لكل منطقة تعليمية ومدرسة. توضع األهداف لإلنجازات، والنمو، DESEتضع إدارة التعليم األساسي والثانوي )التقدم نحو أهداف التطوير: 

التعليمية تقدمًا سنويًا نحو  توقع أن تحقق المدارس والمناطقوتقدم دارسي اللغة اإلنجليزية، والتغيب المستمر، واالنتهاء من المدرسة الثانوية، واالنتهاء من المقررات الدراسية المتقدمة. من الم

 التقارير عن تقدم كل مدرسة ومنطقة تعليمية في كل عام.  DESEتحقيق هذه األهداف من أجل تحسين أداء الطالب، وتعد 

النسبة المئوية للمدرسة من خالل جمع المعلومات المتعلقة تشير النسبة المئوية للمساءلة إلى كيفية أداء مدرسة ما بشكل عام مقارنة بالمدارس األخرى. تحسب النسبة المئوية للمساءلة: 

ية المتقدمة. عادًة ما تكون المدارس ذات النسب المئوية باإلنجازات والنمو، وتقدم دارسي اللغة اإلنجليزية، والتغيب المستمر، واالنتهاء من المدرسة الثانوية، واالنتهاء من المقررات الدراس

 وتكون المدارس ذات النسب المئوية المنخفضة منخفضة األداء. ال تحصل المناطق التعليمية على نسب مئوية للمساءلة.األعلى هي األعلى أداًء، 

المدارس والمناطق  د صغير منتندرج المدارس والمناطق التعليمية في فئتين: تلك التي تتطلب المساعدة أو التدخل من الوالية، وتلك التي ال تتطلب ذلك. يتم تصنيف عد التصنيف العام:

  التعليمية، بما في ذلك المدارس الجديدة أو الصغيرة جدًا، على أنها تمتلك "بيانات غير كافية".
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