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 2014نماذج تقییم إطار أداء المدرسة 
 

 مستوى المدرسة الثانویة
 

المستخدمة یعتبر الھدف من ھذا المستند ھو تقدیم معلومات تفصیلیة حول كل بند من بنود إطار السیاسة االستراتیجیة وقواعد القرار 
 المعاییر. تتعدى (في بعض المقاییس) أو المعاییر تلبيأو  المعاییر تقترب منأو  المعاییر ال تلبي لتحدید ما إذا كانت المدرسة

 
). في حالة إذا كانت البیانات 2014-2013 ،2013-2012من بیانات ترجع لعامین ( بمعنى  حسابات مقیاس إطار أداء المدرسةتتكون 

یتم تقییم كل عام على حدة، ثم یتم استخدام سجل للجمع بین مجموع درجات العامان المتاحة ترجع لعام واحد، یتم استخدام عام واحد. 
 .واحدة مقیاس في إشارة

 

 ھل یعتبر البرنامج الدراسي ناجًحا؟. 1

 النمو- تقدم الطالب عبر الزمن. 1
 ھل یحرز الطالب تقدًما كافًیا أو جوھرًیا عبر الزمن؟  

 
النسبة المئویة للنمو   (*2) ،النسبة المئویة للنمو المتوسط (*1)یتضمن نمو الطالب عبر الزمن مقاییس النمو الطولي للطالب باستخدام 

نمو  (*6) ،نمو االلتحاق المتواصل (*5) ،المستوى نمو المحافظة على (*4) ،نمو التدارك (*3) ة،المتوسط  بالمقارنة بالمدارس المشابھ
 ،ELL ،FRL(مقارنة نمو المجموعة المصنفة   (*8))،األقلیة العرقیة،  ELL،FRL(نمو المجموعة المصنفة   COALT،(7) اختبار

لعاشر في اختبار ) نمو الصف ا*13و ( .ACCESSنمو اختبار  (*10) ،لطالب المعاقینامقارنة مجموعة   (*9))،األقلیة العرقیة
TCAP  حتى الصف الحادي عشر في اختبارCOACT. 

 
(راجع   المدرسیة المساءلة لتقریر وفًقا مدرًجا اختبار درجات لمجموع أكثر أو 16 على حصلت التي المدارس على فقط ینطبق  *

  ).SAR-includeالمسرد لمعرفة معنى مصطلح (
 
 

للمدرسة إلى  TCAPھل تصل النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  :TCAPجـ النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  -أ 1.1
 % أو أكثر؟50

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 .50من أو أكثر ولكن أقل  35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تقارب المعاییر2
 .65أو أكثر ولكن أقل من  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تلبي المعاییر4
 أو أكثر. 65النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تتعدى المعاییر6
 الكتابة= جـ  1.1الریاضیات؛ = ب  1.1القراءة؛ = أ  1.1

 
 

 2العام 
 1العام 

 تتعدى. 6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تتعدى6

 
 

  

GE 1 



 
 

یساوي  TCAPھل نمو المدرسة في اختبار  :ةبالمدارس المشابھبالمقارنة  TCAPأ النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  1.2
  أو أكبر؟ ةالمدارس المشابھ

 درجات مئویة. 10النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل من متوسط التجمع بأكثر من  . ال تلبي المعاییر0
 10ولكن أقل من  5بأكثر من النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل من متوسط التجمع  . تقارب المعاییر2

 درجات مئویة.
 درجات مئویة. 5 في حدودالنسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل أو أعلى من متوسط التجمع  . تلبي المعاییر4
 درجات مئویة على األقل. 5النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أعلى من متوسط التجمع بـ  . تتعدى المعاییر6
 الكتابة =جـ 1.2الریاضیات؛  =ب  1.2القراءة؛  =أ 1.2

 
 2العام 
 1العام 

 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 تقارب. 2 . تتعدى6

 
 

 تلبي المعاییر؟ TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار   :القراءة -أ نمو التدارك  1.3
كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0

30.% 
%. على 30كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تقارب المعاییر2

 %.40األقل ولكن أقل من 
% على 40كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4

 األقل.
تلبي  TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار   :الریاضیات –ب نمو التدارك  1.3

 المعاییر؟
كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0

10.% 
%. على 10كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تقارب المعاییر2

 %.20األقل ولكن أقل من 
% على 20كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4

 األقل.
تلبي  TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار   :الكتابة –ب نمو التدارك  1.3

 المعاییر؟
كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0

20.% 
%. على 20كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تقارب المعاییر2

 %.30األقل ولكن أقل من 
% على 30كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4

 األقل.
كفاءة جزئي منخفض ومستوى كفاءة جزئي مرتفع. االرتقاء من مستوى كفاءة جزئي منخفض إلى مستوى كفاءة * تنقسم درجة مستوى الكفاءة الجزئي إلى مستوى 

 جزئي مرتفع یعتبر تدارًكا.
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 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

ھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء الكفاءة أو متقدم في  :القراءة –أ نمو المحافظة على المستوى  1.4
 تلبي المعاییر؟ TCAPاختبار 

كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
70.% 

%. 70كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تقارب المعاییر2
 %.80على األقل ولكن أقل من 

 %80 كانت TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تلبي المعاییر4
 على األقل.

ھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء الكفاءة أو متقدم  :الریاضیات –ب نمو المحافظة على المستوى  1.4
 تلبي المعاییر؟ TCAPفي اختبار 

كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
30.% 

%. 30كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تقارب المعاییر2
 %.50على األقل ولكن أقل من 

 %50 كانت TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تلبي المعاییر4
 على األقل.

ھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء الكفاءة أو متقدم في  :الكتابة -نمو المحافظة على المستوي  ج 1.4
 تلبي المعاییر؟  TCAPاختبار

كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
70.% 

%. 70كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تقارب المعاییر2
 %.80على األقل ولكن أقل من 

 %80 كانت TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تلبي المعاییر4
 على األقل.

 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة الثانویة. :نمو االلتحاق المتواصل  1.5
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إذا كان أدنى من مستوى "التأھیل") أو حافظوا على  )ھل النسبة المئویة للطالب الذین تحسن أدائھم  :COALTمو اختبار ن  1.6
 المعاییر؟ تلبي COALT مستواھم ( إذا كان عند مستوى "التأھیل" أو أعلى) في اختبار 

 COALTالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
 %.20كانت أقل من 

 COALTالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اختبار  . تقارب المعاییر2
 %.50% على األقل ولكن أقل من 20كانت 

 COALTالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اختبار  . تلبي المعاییر4
 % على األقل.50كانت

 TCAP إلى اختبار   COALTاختبار الطالب الذین ینتقلوا من .المقیاس لھذا   COALT اختبار مجاالت كل بین الجمع یتم :مالحظة*
 .یتم اعتبارھم في تحسن 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

لطالب مجموعات غداء  TCAPھل كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  :جـ نمو المجموعة المصنفة -أ 1.7
 أو أعلى؟ 50ودارسي اللغة اإلنجلیزیة تصل لـ  مفتوح/منخفض واألقلیة

 
للحصول (أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة.  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط مجموعات التركیز المدرج لدیھا 

یتم حساب نمو المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة  ).على تعریف لمجموعات التركیز، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحات
 -كل مادة  .جـ -أ 1.1للنمو المتوسط للمجموعة المصنفة ثم یتم استخدام نفس المعیار كما حدث في تحدید النقاط المكتسبة في المعیار 

 نقاط. 9من أصل  نقاط 3والریاضیات تستحق  لكتابةالقراءة وا
 

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  نقطة 0
 .50أو أكثر ولكن أقل من  35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  نقطة 1

 .65أو أكثر ولكن أقل من  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  نقطتان
 أو أكثر. 65للنمو المتوسط یساوي  النسبة المئویة نقاط 3

 
 .یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة

 
 ما مدى جودة أداء المجموعة المصنفة للمدرسة؟  :جـ النمو المستمر للمجموعة المصنفة -أ 1.7

 % من نقاط نمو المجموعة المصنفة.33المدرسة على أقل من حصلت  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 65% على األقل ولكن أقل من 33حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
% من نقاط نمو مجموعتھا 80% على األقل ولكن أقل من 65حصلت المدرسة على  . تلبي المعاییر2

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 80حصلت المدرسة على  المعاییر. تتعدى 3
 األقلیة =جـ  1.7؛ FRLمجموعة  =ب  1.7؛  ELLمجموعة =أ  1.7
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 2العام 
 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3

 
 

 ھل نمو مجموعات التركیز یساوي نمو المجموعة المرجعیة للمدرسة أو أعلى منھ؟  :جـ نمو المجموعة المصنفة -أ 1.7
 

أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا لتقریر  16مجموعات التركیز والمجموعات المرجعیة المدرج لدیھا  بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط
یتم  ).للحصول على تعریف لمجموعات التركیز والمجموعات المرجعیة، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحات. (المساءلة المدرسیة

حساب مقارنة نمو المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة للنمو المتوسط للمجموعات المصنفة والمجموعات المرجعیة ثم استخدام 
 نقاط. 6نقاط من أصل  2والریاضیات تستحق  القراءة والكتابة -بة. كل مادة المعیار أدناه لتحدید النقاط المكتس

 
درجات  10المئویة للنمو المتوسط لمجموعة التركیز أقل من المجموعة المرجعیة بأكثر من إذا كانت النسبة  نقطة 0

 مئویة
درجات  10 في حدودإذا كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط لمجموعة التركیز أدنى من المجموعة المرجعیة  نقطة 1

 مئویة
 التركیز تساوي نسبة المجموعة المرجعیة أو أفضل منھاإذا كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط لمجموعة  نقطتان

 
 .یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة

 
 ما ھي جودة أداء المجموعات الفرعیة للمدرسة بالمقارنة بالمجموعة المرجعیة؟   :جـ النمو المستمر للمجموعة المصنفة -أ 1.8

 % من نقاط مقارنة نمو المجموعة المصنفة.50حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 74% على األقل ولكن أقل من 50حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 74حصلت المدرسة على  تلبي. 2
 األقلیة =جـ  1.8؛ FRLمجموعة  =ب  1.8؛  ELLمجموعة =أ  1.8

 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

  
 

ھل نمو طالب المدرسة المعاقین یساوي نمو الطالب المعاقین على مستوى الوالیة أو أفضل  :مقارنة نمو الطالب المعاقین  1.9
 منھ؟ 

 
المدرسیة. یتم حساب مقارنة نمو طالب أو أكثر فقط من الطالب المدرجین وفًقا لتقریر المساءلة  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج 

ط المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة للنمو المتوسط للطالب المعاقین في المدرسة ثم مقارنتھا بالنسبة المئویة للنمو المتوس
 نقاط. 6نقاط من أصل  2والكتابة والریاضیات تستحق  القراءة -یة. كل مادة للوال

 
 

_____________________________________________________________________________________
 5الصفحة  -انویة نماذج تقییم المدرسة الث 10/9/2014



 
 

للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین أقل من النسبة المئویة للنمو المتوسط  النسبة المئویة نقطة  0
 درجات مئویة. 5للوالیة بـ 

النسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین تساوي النسبة المئویة للنمو المتوسط  نقطة  1
 درجات مئویة منھ.  5 في حدودللوالیة أو 

النسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین أعلى من النسبة المئویة للنمو المتوسط  نقطتان
 درجات مئویة.  5للوالیة بـ 

 
 .یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة

 
 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالنسبة إلى الوالیة؟  :المعاقینمقارنة النمو المستمر للطالب   1.9

 % من نقاط مقارنة نمو المجموعة المصنفة.50حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 74% على األقل ولكن أقل من 50حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر2

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 74حصلت المدرسة على  تلبي. 4

 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

 ACCESSھل تصل النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  :ACCESSالنسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار   1.10
 % أو أكثر؟50للمدرسة إلى 

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 .50من أو أكثر ولكن أقل  35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تقارب المعاییر2
 .65أو أكثر ولكن أقل من  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تلبي المعاییر4
 أو أكثر. 65النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تتعدى المعاییر6

 
 2العام 
 1العام 

 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 تقارب. 2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تتعدى6

 
 .ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة الثانویة: DRA2/EDL2نمو اختبار  1.11

 
 .ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة الثانویة: ةبالمدارس المشابھمقارنة  DRA2/EDL2نمو اختبار  1.12
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ھل المدرسة تلبي المعیار في : COACTالصف الحادي عشر فى اختبار حتى   TCAPنمو الصف العاشر في اختبار  10د. -1.13
    الحادي عشر یلبون النمو النموذجي للصف) الذین TCAP(بناًء على درجات اختبار   العاشر زیادة النسبة المئویة لطالب الصف

 ؟)(COACT(بناًء على درجات اختبار 
 من نموذج تقییم العام الثاني  2013العام جزء 

 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي 50المدرسة كان لدیھا أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.60% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 50المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تقترب من المعاییر2
 %.70% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 60المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تلبي المعاییر4
 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي.70المدرسة كان لدیھا أقل من  . تتجاوز المعاییر6

 
 — (المدارس الثانویة فقط)  COACTفي اختبار الحادي عشر  حتى الصف TCAPمن اختبار  العاشر د نمو الصف-أ1.13 

  القراءة:
 من نموذج تقییم العام الثاني  2014العام  جزء

 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي60المدرسة كان لدیھا أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.70% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 60المدرسة كان لدیھا أكثر من  المعاییر. تقترب من 2
 %.75% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 70المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تلبي المعاییر4
 الذین یلبون النمو النموذجي. % من الطالب75المدرسة كان لدیھا أقل من  تتجاوز المعاییر 6
 — (المدارس الثانویة فقط)  COACTفي اختبار الحادي عشر  حتى الصف TCAPمن اختبار  العاشر د نمو الصف-أ1.13 

 الریاضیات:
 من نموذج تقییم العام الثاني 2014العام  جزء

 یلبون النمو النموذجي% من الطالب الذین 70المدرسة كان لدیھا أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.80% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 70المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تقترب من المعاییر2
 %.90% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 80المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تلبي المعاییر4
 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي.90المدرسة كان لدیھا أقل من  تتجاوز المعاییر 6
 — (المدارس الثانویة فقط)  COACTفي اختبار الحادي عشر  حتى الصف TCAPمن اختبار  العاشر د نمو الصف-أ1.13 

 الكتابة:
 من نموذج تقییم العام الثاني  2014العام  جزء

 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي60المدرسة كان لدیھا أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.70% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 60المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تقترب من المعاییر2
 %.80% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 70المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تلبي المعاییر4
 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي.80المدرسة كان لدیھا أقل من  تتجاوز المعاییر 6
 — (المدارس الثانویة فقط)  COACTفي اختبار الحادي عشر  حتى الصف TCAPمن اختبار  العاشر د نمو الصف-أ1.13 

 العلوم:
 من نموذج تقییم العام الثاني  2014العام  جزء

 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي70المدرسة كان لدیھا أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.75% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 70المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تقترب من المعاییر2
 %.85% من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي، لكنھم أقل من 75المدرسة كان لدیھا أكثر من  . تلبي المعاییر4
 % من الطالب الذین یلبون النمو النموذجي.85المدرسة كان لدیھا أقل من  تتجاوز المعاییر 6

 
  2العام 

  1العام 
 تتجاوز المعاییر. 6 . تلبي المعاییر4 . تقترب من المعاییر2 . ال تلبي المعاییر0

. تقترب من 2 . ال تلبي المعاییر0 . ال تلبي المعاییر0 . ال تلبي المعاییر0
 المعاییر

 . تلبي المعاییر4

. تقترب من 2 . تقترب من المعاییر2 . ال تلبي المعاییر0 . تقترب من المعاییر2
 المعاییر

 . تلبي المعاییر4

 . تلبي المعاییر4 . تلبي المعاییر4 . تقترب من المعاییر2 . تقترب من المعاییر2 . تلبي المعاییر4
 . تتجاوز المعاییر6 . تلبي المعاییر4 . تلبي المعاییر4 . تلبي المعاییر4 . تتجاوز المعاییر6
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 الوضع -مستوى التحصیل العلمي للطالب . 2
 ھل یعتبر مستوى التحصیل بالمدرسة مرتفع؟

أو  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على درجة  (*1) :التالیة للوالیةیتضمن وضع تحصیل الطالب المقاییس 
تحصیل مجموعات مصنفة محددة للطالب  (*3) ،ةللمدارس المشابھ TCAPوضع اختبار  TCAP، (2*)في اختبار " متقدم"
)ELL،SPED ،FRL  ،في اختبار  "متقدم"النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة  (*4))، األقلیة العرقیةTCAP، (5*)  النسبة

النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على درجة أعلى من   TCAP،(5)في اختبار  "متقدم"المئویة للطالب الحاصلین على درجة 
 .ACCESS تقییمفي  "مستوى الكفاءة"
 
 .أو أكثر لمجموع درجات اختبار مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة  16حصلت علىینطبق فقط على المدارس التي  * 

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  :القراءة – TCAPأ مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 تلبي المعاییر؟ 

المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة لطالب  . ال تلبي المعاییر0
35.% 

% على 35النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تقارب المعاییر1
 %.50األقل ولكن أقل من 

% على 50"مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  . تلبي المعاییر2
 األقل.

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو  :الریاضیات - %TCAPب مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 "متقدم" تلبي المعاییر؟ 

الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى  . ال تلبي المعاییر0
10.% 

% على 10النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تقارب المعاییر1
 %.20األقل ولكن أقل من 

% على 20النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو  :الكتابة - %TCAPجـ مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 "متقدم" تلبي المعاییر؟ 

النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  . ال تلبي المعاییر0
25.% 

% على 25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  المعاییر . تقارب1
 %.40األقل ولكن أقل من 

% على 40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.
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 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 تقارب .1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

یساوي  TCAPھل تحصیل المدرسة في اختبار  :ةمقارنة بالمداس المشابھ %TCAPجـ درجة مستوى الكفاءة الختبار  -أ 2.2
  أو أكبر؟ ةالمدارس المشابھ

النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى من  . ال تلبي المعاییر0
 درجات مئویة. 10النسبة المئویة للتجمع بأكثر من 

من النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى  . تقارب المعاییر1
 درجات مئویة. 10درجات مئویة ولكن أقل من  5النسبة المئویة للتجمع بأكثر من 

النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى من  . تلبي المعاییر2
 درجات مئویة. 5 في حدودالنسبة المئویة للتجمع أو أعلى منھ 

المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أعلى من  النسبة . تتعدى المعاییر3
 درجات مئویة على األقل. 5النسبة المئویة للتجمع بـ 

 الكتابة؛  =جـ 2.2الریاضیات؛  =ب 2.2القراءة؛  =أ 2.2 
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3

 
 

 :جـ وضع المجموعة المصنفة -أ  2.3
 

 ) .أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة 16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط مجموعات التركیز المدرج لدیھا 
یتم حساب وضع المجموعة المصنفة أوالً بحساب  (.للحصول على تعریف لمجموعات التركیز، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحات

النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار /TCAPفي اختبار  "متقدم"أو  "مستوى الكفاءة"ن على درجة النسبة المئویة للطالب الحاصلی
TCAP  القراءة، والكتابة،  -كل مادة . جـ لتحدید النقاط المكتسبة -أ  2.1 استخدام نفس المعیار المستخدم فيفي كل مجموعة مصنفة ثم

-2012لعام الماضي ا، تم إدراج العلوم في سجل 2014(في إطار أداء المدرسة لعام  .نقاط 6من أصل ةنقط  2والریاضیات، تستحق 
  نقاط) 8بحد أقصى  2013

 
 القراءة - %TCAPمستوى الكفاءة الختبار  

 %.35النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  نقطة 0
% على األقل ولكن أقل 35لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة  نقطة 1

 %.50من 
 % على األقل.50النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان
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 الریاضیات - %TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.10لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة  نقطة 0
% على األقل ولكن أقل 10النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.20من 
 % على األقل.20أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة"  نقطتان

 الكتابة - %TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  نقطة 0
ولكن أقل % على األقل 25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.40من 
 % على األقل.40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان

-2012، تم إدراج العلوم في العام الماضي 2014(في إطار أداء المدرسة لعام  العلوم - %TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 فقط) 2013

 %.15لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة  نقطة 0
% على األقل ولكن أقل 15النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.30من 
 % على األقل.30أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة"  نقطتان

 
 .یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة

 
 ما مدى جودة أداء المجموعة المصنفة للمدرسة؟  :جـ وضع المجموعة المصنفة -أ 2.3

 من نقاط وضع المجموعة المصنفة.% 40حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط وضع مجموعتھا 65% على األقل ولكن أقل من 40حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
 نقاط وضع المجموعة المصنفة% على األقل 65حصلت المدرسة على  . تلبي المعاییر2
 األقلیة =جـ  2.3؛ FRLمجموعة  =ب  2.3؛  ELLمجموعة =أ  2.3

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالمقارنة بالوالیة؟  :مقارنة وضع المجموعة المصنفة للطالب المعاقین  2.4
 

طالب أو أكثر فقط من الطالب المدرجین وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة. یتم حساب وضع المجموعة  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج 
الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" في النسبة المصنفة للطالب المعاقین أوالً بحساب النسبة المئویة للطالب المعاقین 

بالمقارنة بالنسبة المئویة لطالب الوالیة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم". كل  TCAP ة للنمو المتوسط الختبارالمئوی
، تم إدراج العلوم في سجل 2014المدرسة لعام (في إطار أداء  نقاط. 6من أصل  ةنقط 2تستحق  القراءة والكتابة والریاضیات -مادة 

 نقاط) 8بحد أقصى  2013-2012لعام الماضي ا
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 فقط) 2013-2012، تم إدراج العلوم في العام الماضي 2014(في إطار أداء المدرسة لعام  القراءة والعلوم - TCAPاختبار 
الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین  نقطة  0

 درجات مئویة. 5للوالیة بـ
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" تساوي النسبة المئویة  نقطة  1

 درجات مئویة. 5للوالیة أو أعلى أو أدنى بـ
المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أعلى من النسبة المئویة النسبة  نقطتان

 درجات مئویة على األقل. 5للوالیة بـ
 الریاضیات - TCAPاختبار  

المئویة  النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة نقطة  0
 درجات مئویة. 4للوالیة بـ

النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أدنى من النسبة المئویة  نقطة  1
 درجات مئویة.  4درجة مئویة ولكن أقل من  1للوالیة بأكثر من 

على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" تساوي النسبة المئویة  النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین نقطتان
 للوالیة أو أعلى منھا أو أدنى منھا بدرجة مئویة واحدة.

 الكتابة -TCAPاختبار 
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة  نقطة  0

 مئویة.درجات  5للوالیة بـ
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أدنى من النسبة المئویة  نقطة  1

 درجات مئویة.  5درجة مئویة ولكن أقل من  1للوالیة بأكثر من 
"متقدم" تساوي النسبة المئویة النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو  نقطتان

 للوالیة أو أعلى منھا أو أدنى منھا بدرجة مئویة واحدة.
 

 .یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة
 

 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالنسبة إلى الوالیة؟   :قارنة النمو المستمر للطالب المعاقینم    2.4
 % من نقاط مقارنة وضع المجموعة المصنفة.40حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط مقارنة وضع 65% على األقل ولكن أقل من 40حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 مجموعتھا المصنفة.
 % على األقل من نقاط مقارنة وضع مجموعتھا المصنفة. 65حصلت المدرسة على  تلبي. 2

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
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تلبي  TCAPھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "متقدم" في اختبارات : %TCAPفي اختبار  "متقدم"درجة  2.5 
 فقط) 2013-2012، تم إدراج العلوم في العام الماضي 2014(في إطار أداء المدرسة لعام  جامًعا بین جمیع المجاالت)؟(المعاییر 

 %.2.5 من أقل "لطالب المدرسة الذین في مستوى "متقدمالنسبة المئویة  . ال تلبي المعاییر0
 %.5 من أقل ولكن األقل على% 2.5"النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین في مستوى "متقدم . تقارب المعاییر1
 األقل على %5" النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین في مستوى "متقدم . تلبي المعاییر2

 
 2العام 

 1العام 

 . ال تلبي0 . ال تلبي0 ال تلبي. 0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

 أوالتوقعات المطلوب  ھل النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على مستوى *أو أعلى  5المستوى  %ACCESSاختبار   2.6
 تلبي المعاییر؟" اإللمام بالقراءة والكتابة"و" العام"مكونات الأعلى في 

 للصف الدراسي التوقعات المطلوب النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى . ال تلبي المعاییر0
 %.20ھي أقل من 

التوقعات المطلوب للصف الدراسي  مستوىالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على  . تقارب المعاییر1
 %.40على األقل ولكن أقل من % 20 ھي

 التوقعات المطلوب للصف الدراسي النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى . تلبي المعاییر2
 %.60على األقل ولكن أقل من % 40 ھي

 التوقعات المطلوب للصف الدراسيالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى  . ال تلبي المعاییر0
 .%60 أكبر من أو تساوي ھي

 
 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 . تقارب1 تلبي ال. 0

 . تقارب1 . تقارب1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي ال. 0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 تقارب .1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب .1 تتعدى. 3

 
 
 
 

 .ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة الثانویة: DRA/EDLاختبار  2.7
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 النمو- استعداد ما بعد المرحلة الثانویة   .3
 خریجیھا للنجاح في مرحلة ما بعد الثانویة؟   المدرسة تحسًنا كافًیا في إعداد ھل تشھد

 
التغییر في معدل التخرج في الوقت المحدد والذي حددتھ وزارة التربیة  (*1)   :یتضمن االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة ھذه المقاییس

 (*3) ،ةبأربعة أعوام في المدارس المشابھ مدارس دنفر العامةالتغییر في معدل التخرج الذي حددتھ  (*2) ،وكولورادوالتعلیم لوالیة 
التغییر في االلتحاق في دورة االستعداد لمرحلة ما بعد  (*4) التغییر في النسبة المئویة للطالب الذین في مسار التخرج في الوقت المحدد،

ي عدد دورات االستعداد لمرحلة ما التغییر ف (6) التي حازت على درجات النجاح،  AP ،IBالتغییر في عدد اختبارات(*5)   الثانویة،
 .بعد الثانویة التي حازت على درجات النجاح

 
 .المدرسیة المساءلة لتقریر وفًقا مدرًجا اختبار درجات لمجموع أكثر أو 16 على حصلت التي المدارس على فقط ینطبق  *
 
 

المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة أفضل معدل ھل تلبي  :4،5،6،7أفضل تغییر لمعدل التخرج من بین الصفوف الدراسیة  3.1
 عن العام السابق؟  7، 6، 5، 4تخرج للعام الحالي من بین الصفوف

 .لم تزد المدرسة من معدل التخرج ال تلبي المعاییر. 0
 %.5زادت المدرسة من معدل التخرج بأقل من  تقارب المعاییر. 4
 %.10على األقل ولكن أقل من % 5زادت المدرسة من معدل التخرج بـ  تلبي المعاییر. 8

معدل (  على األقل أو أن معدل التخرج الحالي% 10زادت المدرسة من معدل التخرج بـ  تتعدى. 12
 .على األقل 90ھو تغییر لمعدل التخرج الحالي)  المقارنة، ولیس أفضل

فعلى سبیل المثال، العام السابق، حصل ( العام السابق بمعدل نفس الصف للعام الحاليیتم مقارنة أفضل معدل للمدرسة في  :مالحظة
وفًقا لمعدل  التخرج الصادر عن  وزارة التربیة ). الصف السادس على أفضل معدل، لذا سیتم مقارنتھ لمعدل الصف السادس للعام الحالي

 .2012 ،2011 ،2010 ،2009ام ألعو ت التخرج، یتم استخدام معدالوكولورادوالتعلیم لوالیة 
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى12 تلبي. 8 تقارب. 4 تلبي ال. 0

 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 8 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي ال. 0 تقارب. 4
 تلبي. 8 تلبي. 8 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي. 8

 . تتعدى12 تلبي. 8 تلبي. 8 تقارب. 4 . تتعدى12
 
 

ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة النسبة المئویة للتخرج  :من مدرسة دنفر العامة 4 تغییر معدل تخرج دفعة الصف 3.2
 ؟)في المدرسةألول مرة  9 من كانوا طالب الصف(في أربع سنوات 

 .لم تزد المدرسة من معدل التخرج ال تلبي المعاییر. 0
 %.5زادت المدرسة من معدل التخرج بأقل من  المعاییرتقارب . 4
 %.10على األقل ولكن أقل من % 5 زادت المدرسة من معدل التخرج بـ تلبي المعاییر. 8

لنظام األربع  على األقل أو أن معدل التخرج الحالي %10زادت المدرسة من معدل التخرج بـ  تتعدى. 12
 .على األقل% 70ھو  سنوات بمدارس دنفر العامة

 ألول مرة في ھذا المقیاس 9 یتم إدراج فقط طالب الصف  1  :مالحظة
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى12 تلبي. 8 تقارب. 4 تلبي ال. 0

 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 8 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي ال. 0 تقارب. 4
 تلبي. 8 تلبي. 8 تقارب. 4 تقارب. 4 تلبي. 8

 . تتعدى12 تلبي. 8 تلبي. 8 تقارب. 4 . تتعدى12
 

_____________________________________________________________________________________
 13الصفحة  -انویة نماذج تقییم المدرسة الث 10/9/2014



 
 

ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة النسبة المئویة للطالب الذین كانوا في مسار ": في مسار التخرج"التغییر في  .33
 التخرج؟

 كانوا في مسار التخرج.لم تزد المدرسة من النسبة المئویة للطالب الذین  المعاییر تلبي ال. 0
 %.2.5زادت المدرسة النسبة المئویة بأقل من  المعاییر تقارب. 2
 %.4% على األقل ولكن أقل من 2.5زادت المدرسة من النسبة المئویة بـ  المعاییر تلبي. 4
الحالیة للطالب للسنة % على األقل أو أن النسبة المئویة 4زادت المدرسة من النسبة المئویة بـ  تتعدى. 6

 % على األقل.85الذین في مسار التخرج ھي 
 .في ھذا المقیاس  11، 10، 9یتم إدراج فقط طالب الصف  :مالحظة

 

 2العام 
 1العام 

 تتعدى .6 تلبي. 4 تقارب .2 تلبي ال. 0

 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال. 0 تقارب .2
 تلبي. 4 تلبي. 4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي. 4
 تتعدى .6 تلبي. 4 تلبي. 4 تقارب .2 تتعدى .6

 

ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة النسبة المئویة  :التغییر في االلتحاق بدورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة 3.4
 ؟AA/ACPدورات  أو   ،AP،IB ،PSEO ، CU Succeedللطالب الذین التحقوا في دورات 

ة للطالب الذین التحقوا بدورات االستعداد لمرحلة ما بعد یلم تزد المدرسة من النسبة المئو المعاییر تلبي ال. 0
 الثانویة.

 %.5زادت المدرسة النسبة المئویة بأقل من  المعاییر تقارب. 2
في  للطالب المسجلین % على األقل أو أن النسبة المئویة5النسبة المئویة بـ زادت المدرسة من  المعاییر تلبي. 4

 على األقل. 80لعام الحالي ھو ا
الذین أخذوا  12، 11 أو اختبار تحدید المستوى المتقدم أو طالب الصف IB /الذین أخدوا دورة ما بعد الثانویة  10، 9 یتم إدراج فقط طالب الصف: مالحظة

 . المقیاسدورة في المدرسة في ھذا 
 

 2العام 
 1العام 

 تلبي. 4 تقارب .2 تلبي ال. 0

 تقارب .2 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال. 0 تقارب .2
 تلبي. 4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي. 4

 
 

التي حصل   AP/IBدورات ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة معدل عدد  :AP/IBالتغییر في معدل حضور اختبار  .53
 ؟AP/IB  اختبارات في  الطالب فیھا على درجة االجتیاز

 .التي حصل الطالب فیھا على درجة االجتیاز  AP/IB اختبارات عددلم تزد المدرسة من  المعاییر تلبي ال. 0
 .عن السنة السابقة %3.5المعدل بأقل من زادت المدرسة من  المعاییر تقارب. 2
أو أن النسبة عن السنة السابقة أو السنة الحالیة % على األقل 3.5زادت المدرسة من المعدل بـ  المعاییر تلبي. 4

 % على األقل.90 يھلعام الحالي الجتیاز االختبارات في ا المئویة
 .4ھي  IB؛ درجة اجتیاز اختبار 3ھي  APدرجة اجتیاز اختبار 

 
 2العام 

 1العام 
 تلبي. 4 تقارب .2 تلبي ال. 0

 تقارب .2 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال. 0 تقارب .2
 تلبي. 4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي. 4
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  ,CU Succeed أو  PSEO دوراتھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة عدد : AP/IBالتغییر في قید اجتیاز اختبار  .63
 التي حصل الطالب فیھا على درجة االجتیاز؟ AA/ACP أو
 لم تزد المدرسة من عدد االختبارات التي حصل فیھا الطالب على درجة االجتیاز. المعاییر تلبي ال. 0
 % عن العام السابق.3.5بأقل من  زادت المدرسة من العدد المعاییر تقارب. 2
 % على األقل عن العام السابق.3.5زادت المدرسة من العدد بـ  المعاییر تلبي. 4

  .ھي ج أو أعلى االجتیازدرجة : مالحظة
 

 2العام 
 1العام 

 تلبي. 4 تقارب .2 تلبي ال. 0

 تقارب .2 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال. 0 تقارب .2
 تلبي. 4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي. 4

 
 الوضع- استعداد ما بعد المرحلة الثانویة   .4

 ھل تعد المدرسة خریجیھا للنجاح في مرحلة ما بعد الثانویة بشكل كافي؟  
 

معدل  (2) ،كولورادوالخاص بوالیة  ACTمجموع درجات اختبار  (*1) :یتضمن االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة ھذه المقاییس
معدل ) 5( ، االلتحاق في دورات ما بعد الثانویة (4) النسبة المئویة للطالب الذین في مسار التخرج في الوقت المحدد، (3) التخرج،

 .معدل اجتیاز دورة االستعداد لما بعد الثانویة  AP (6) و  AP اتاجتیاز اختبار
 

 .أو أكثر لمجموع درجات اختبار مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة 16 التي حصلت علىق فقط على المدارس ینطب  *
 

درجة أو أكثر  21 ة لطالب المدرسة الذین حصلوا علىھل النسبة المئوی: القراءة - وكولورادالخاص بوالیة  ACTأ اختبار  4.1
 المعاییر؟القراءة تلبي   -كولورادوالخاص بوالیة  ACTفي اختبار 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  ال تلبي المعاییر .0
ACT  20 ھي أقل من كولورادوبوالیة الخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تقارب المعاییر. 1
ACT  35 على األقل ولكن أقل من% 20 ھي كولورادوبوالیة الخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تلبي المعاییر. 2
ACT  50 على األقل ولكن أقل من% 35 ھي كولورادوبوالیة الخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تتعدى المعاییر. 3
ACT  على األقل% 50 ھي كولورادوبوالیة الخاص. 

 ة لطالب المدرسة الذین حصلوا علىھل النسبة المئوی: الریاضیات -(COACT) كولورادوبوالیة  الخاص ACTاختبار ب  4.1
 الریاضیات تلبي المعاییر؟ -كولورادوبوالیة الخاص  ACTاختبار درجة أو أكثر في  22

أو أعلى في اختبار  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  ال تلبي المعاییر .0
ACT 15 الخاص بوالیة كولورادو ھي أقل من.% 

أو أعلى في اختبار  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تقارب المعاییر. 1
ACT 20 على األقل ولكن أقل من% 15 الخاص بوالیة كولورادو ھي.% 

أو أعلى في اختبار  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تلبي المعاییر. 2
ACT 40 على األقل ولكن أقل من% 20 كولورادو ھي الخاص بوالیة.% 

أو أعلى في اختبار  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تتعدى المعاییر. 3
ACT على األقل% 40 الخاص بوالیة كولورادو ھي. 
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ھل النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا : اإلنجلیزیةاللغة  - (COACT) كولورادوالخاص بوالیة  ACTجـ اختبار  4.1
 اللغة اإلنجلیزیة تلبي المعاییر؟ -كولورادوالخاص بوالیة  ACTدرجة أو أكثر في اختبار  18 على

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  ال تلبي المعاییر .0
ACT  20 بوالیة كولورادو ھي أقل منالخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تقارب المعاییر. 1
ACT  40 على األقل ولكن أقل من% 20 بوالیة كولورادو ھيالخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تلبي المعاییر. 2
ACT  60 على األقل ولكن أقل من% 40 بوالیة كولورادو ھيالخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تتعدى المعاییر. 3
ACT  على األقل% 60 بوالیة كولورادو ھيالخاص. 

 24ھل النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على : العلوم - (COACT) كولورادوالخاص بوالیة  ACTد اختبار  4.1
 المعاییر؟ تلبي العلوم - كولورادوالخاص بوالیة  ACTدرجة أو أكثر في اختبار 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  ال تلبي المعاییر .0
ACT  10 بوالیة كولورادو ھي أقل منالخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تقارب المعاییر. 1
ACT 20 لى األقل ولكن أقل منع% 10 بوالیة كولورادو ھي الخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تلبي المعاییر. 2
ACT  20 على األقل ولكن أقل من% 20 بوالیة كولورادو ھيالخاص.% 

اختبار أو أعلى في  "مستوى الكفاءة"النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة  تتعدى المعاییر. 3
ACT  على األقل% 30 بوالیة كولورادو ھيالخاص. 

 
 

 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال. 0

 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تتعدى. 3

 
 

الخاص  ACTھل تحصیل المدرسة في اختبار : ةبالمقارنة بالمدارس المشابھ كولورادوالخاص بوالیة  ACTاختبار د  -أ .4.2
  أو أكبر؟ ةیساوي المدارس المشابھ كولورادوبوالیة 

 المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو أدنى من النطاق المقبولالنسبة  ال تلبي المعاییر .0
 درجات مئویة.  10أدنى من النسبة المئویة للتجمع بأكثر من  كانت

 النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو أدنى من النطاق المقبول تقارب المعاییر. 1
درجات  10درجات مئویة ولكن أقل من  5المئویة للتجمع بأكثر من  أدنى من النسبة كانت

 مئویة.
النطاق  في حدودالنسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو أعلى كانت  تلبي المعاییر. 2

 درجات مئویة. 5 في حدودأدنى من النسبة المئویة للتجمع أو أعلى منھ كانت  المقبول
النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو أعلى كانت أعلى من النسبة  المعاییر تتعدى. 3

 درجات مئویة على األقل. 5المئویة للتجمع بـ 
 العلوم =د  4.2اللغة اإلنجلیزیة؛  =جـ  4.2الریاضیات؛  =ب  4.2القراءة ؛  =أ  4.2
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 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال. 0

 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تتعدى. 3

 
، 6، 5، 4ھل أفضل معدل للتخرج من بین الصفوف الدراسیة  :7 ،6 ،5 ،4أفضل معدل للتخرج من بین الصفوف الدراسیة  4.3

 یلبي المعاییر؟ 7
 %.70معدل التخرج كان أقل من  المعاییر تلبي ال .0
 %.80% على األقل ولكن أقل من 70 معدل التخرج كان المعاییر تقارب. 2
 %.90% على األقل ولكن أقل من 80 معدل التخرج كان المعاییر تلبي. 4
 % على األقل.90معدل التخرج كان  المعاییر تتعدى. 6

، 2010  ، یتم استخدام معدالت التخرج  ألعوامكولورادومالحظة: وفًقا لمعدل التخرج الصادر عن  وزارة التربیة والتعلیم لوالیة 
 .2013و 2012، 2011

 
 2العام 
 1العام 

 تتعدى .6 تلبي .4 تقارب .2 تلبي ال .0

 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تلبي .4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال .0 تقارب .2
 تلبي .4 تلبي .4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي .4
 تتعدى .6 تلبي .4 تلبي .4 تقارب .2 تتعدى .6

 
ھل معدل التخرج : ةبالمقارنة بالمدارس المشابھ كولورادومعدل إعادة االلتحاق الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة  4.4

  أو أعلى؟ ةفي المدرسة یساوي المدارس المشابھ
 درجات مئویة. 10معدل التخرج كان أدنى من النسبة المئویة للتجمع بأكثر من  المعاییر تلبي ال .0
 درجات مئویة. 10معدل التخرج كان أدنى من النسبة المئویة للتجمع بأكثر من  المعاییر تقارب. 2
 درجات مئویة. 5معدل التخرج كان أدنى من النسبة المئویة للتجمع في حدود  المعاییر تلبي. 4
 درجات مئویة على األقل. 5معدل التخرج كان أعلى من النسبة المئویة للتجمع بـ  المعاییر تتعدى. 6

 
 2العام 
 1العام 

 تتعدى .6 تلبي .4 تقارب .2 تلبي ال .0

 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تلبي .4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي ال .0 تقارب .2
 تلبي .4 تلبي .4 تقارب .2 تقارب .2 تلبي .4
 تتعدى .6 تلبي .4 تلبي .4 تقارب .2 تتعدى .6

 
 ھل النسبة المئویة للطالب الذین في مسار التخرج تلبي المعاییر؟ : في مسار التخرج 4.5

 %.60معدل الطالب في مسار التخرج كان أدنى من  ال تلبي المعاییر .0
% على األقل ولكن أقل من 60 معدل الطالب الذین في مسار التخرج إلى معدل التخرج كان تقارب المعاییر. 1

75.% 
% على األقل ولكن أقل من 75 الطالب الذین في مسار التخرج إلى معدل التخرج كانمعدل  تلبي المعاییر. 2

90.% 
 % على األقل.90معدل الطالب في مسار التخرج كان  تتعدى المعاییر. 3

 .في ھذا المقیاس 11، 10، 9یتم إدراج فقط طالب الصف    :مالحظة
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 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال .0

 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب .1 تتعدى. 3

 
ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص زیادة النسبة المئویة : التغییر في االلتحاق بدورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة 4.6

 ؟AP،IB ،PSEO ،CU Succeed ،  AA/ACPللطالب الذین التحقوا في دورات 
كانت أقل  AA/ACPأو  PSEOأو  IBأو  APالنسبة المئویة للطالب الملتحقین بدورات  ال تلبي المعاییر .0

 %.60 من
% 60 كانت AA/ACPأو  PSEOأو  IBأو  APبدورات النسبة المئویة للطالب الملتحقین  تقارب المعاییر. 1

 %.80من  على األقل ولكن أقل
% 80كانت  AA/ACPأو  PSEOأو  IBأو  APبدورات النسبة المئویة للطالب الملتحقین  تلبي المعاییر. 2

  ل.األقعلى 
الذین أخذوا  12و 11أو اختبار تحدید المستوى المتقدم أو طالب الصف  IB /أخدوا دورة ما بعد الثانویةالذین  10و 9یتم إدراج فقط طالب الصف      :مالحظة

 . المقیاسدورة في المدرسة في ھذا 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال .0

 تقارب. 1 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2

 
 

الذین حصل الطالب فیھا على درجة االجتیاز تلبي  AP/IBھل النسبة المئویة الختبارات : AP/IBمعدل اجتیاز اختبار  4.7
 المعاییر؟

 %.30الختبارات كانت أقل من الجتیاز االنسبة المئویة  ال تلبي المعاییر .0
 %.50% على األقل ولكن أقل من 30االختبارات التي اجتازھا الطالب كانت نسبة  تقارب المعاییر. 1
 % على األقل.50النسبة المئویة لالختبارات التي اجتازھا الطالب كانت  تلبي المعاییر. 2

 .4ي ھ IBاختبار  اجتیاز درجةو؛ 3ھي  APدرجة اجتیاز اختبار : مالحظة
 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال .0

 تقارب. 1 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
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أو  PSEOھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص النسبة المئویة لدورات : معدل اجتیاز دورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة 4.8
CU Succeed  أوAA/ACP ؟التي حصل الطالب فیھا على درجة االجتیاز  

النسبة المئویة لدورات االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة التي حصل الطالب فیھا على درجة  ال تلبي المعاییر .0
 %.60االجتیاز كانت أقل من 

الثانویة التي حصل الطالب فیھا على درجة النسبة المئویة لدورات االستعداد لمرحلة ما بعد  تقارب المعاییر. 1
 %.75% على األقل ولكن أقل من 60 االجتیاز كانت

النسبة المئویة لدورات االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة التي حصل الطالب فیھا على درجة  تلبي المعاییر. 2
 % على األقل.75االجتیاز كانت 

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال .0

 تقارب. 1 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2

 
  

 مشاركة الطالب  .5
 طالب المدرسة؟ ھل یتم مشاركة

 
) فرص البرنامج المركزي. یتم إدراج 3( ) نتائج استطالع رضا الطالب،2( ) معدل الحضور،1یتم قیاس مشاركة الطالب عن طریق (

 .الطالب مشاركة مؤشر درجات مجموع في ولیس الكلي، اإلطار درجات مجموع في المركزي، البرنامج فرص ،5.3مقیاس رقم 
 

 ھل معدل حضور الطالب یلبي المعاییر؟: معدل الحضور 5.1
 %85أقل من متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  ال تلبي المعاییر .0
 %.90% على األقل ولكن أقل من 85متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  تقارب المعاییر. 1
 %.93% على األقل ولكن أقل من 90متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  تلبي المعاییر. 2
 األقل.% على 93متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  تتعدى المعاییر. 3

 
 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال. 0

 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تتعدى. 3

 
 

 ھل معدل االستجابة اإلیجابیة للطالب یلبي المعاییر؟: رضا الطالب 5.2
 %.80معدل االستجابة اإلیجابیة كان أقل من  ال تلبي المعاییر .0
 %.85% على األقل ولكن أقل من 80معدل االستجابة اإلیجابیة كان  تقارب المعاییر. 1
 %.90على األقل ولكن أقل من % 85معدل االستجابة اإلیجابیة كان  تلبي المعاییر. 2
 % على األقل.90معدل االستجابة اإلیجابیة كان  تتعدى المعاییر. 3

 % على األقل لتحصل على النقاط في ھذا المقیاس.50یجب أن یكون معدل االستجابة الخاص بالبیانات *
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 2العام 

 1العام 

 تتعدى. 3 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال. 0

 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
 تتعدى. 3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 تتعدى. 3

 
 ھل تقدم المدرسة برامج مركزیة؟ :رص البرنامج المركزيف    5.3

 أیة برامج مركزیة في العامین السابقین.لم توفر المدرسة  نقطة  0
 من البرامج المركزیة في العامین السابقین. 2أو  1وفرت المدرسة عدد  نقطة  1

 من البرامج المركزیة في العامین السابقین. 4أو  3وفرت المدرسة عدد  نقطتان
 .برامج مركزیة أو أكثر في العامین السابقین 5وفرت المدرسة  نقاط  3

 
 ھل تعتبر المنظمة فعالة وتتمتع بإدارة جیدة؟ .2
 

 االلتحاق  .6
 

) معدل التسرب الصادر عن وزارة التربیة 2( ،) معدل إعادة االلتحاق بالمقارنة بالمدارس المشابھ1یتم قیاس االلتحاق عن طریق (
درجات اإلطار الكلي، ولیس في مجموع درجات  ، في مجموعااللتحاق ، التغییر في6.4 رقم یتم إدراج مقیاس .كولورادووالتعلیم لوالیة 

  مؤشر االلتحاق.
 

ھل النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین التحقوا مرة أخرى تساوي : ةمعدل إعادة االلتحاق بالمقارنة بالمدارس المشابھ 6.1
  أو أفضل منھا؟ ةالمدارس المشابھ

 درجات مئویة. 5التجمع بأكثر من معدل إعادة االلتحاق كان أقل من  ال تلبي المعاییر .0
 درجات مئویة. 5معدل إعادة االلتحاق كان أقل من التجمع أو أكبر منھ في حدود  تقارب المعاییر. 1
 درجات مئویة. 5معدل إعادة االلتحاق كان أعلى من التجمع بأكثر من  تلبي المعاییر. 2

 فقط. في ھذا المقیاسفقط بیانات العام الحالي  ماستخدایتم  
 

 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة الثانویة.ة: النسبة المئویة لاللتحاق لعام كامل بالمقارنة بالمدارس المشابھ  6.2
 
 

  ھل تلبي المدرسة المعاییر فیما یخص معدل التسرب؟: كولورادومعدل التسرب الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة  6.3
 % أو أعلى.5معدل التسرب في المدرسة كان  المعاییرال تلبي  .0
 % أو أعلى منھ.3% ولكن یساوي 5معدل التسرب في المدرسة أقل من  تقارب المعاییر. 1
 .%3معدل التسرب في المدرسة كان أقل من  تلبي المعاییر. 2

 .2012، 2011 ،  یتم استخدام معدالت التسرب ألعوامكولورادووفًقا للجدول الزمني إلصدار البیانات من وزارة التربیة والتعلیم لوالیة 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال. 0

 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0 تلبي ال. 0
 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال. 0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
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 المدرسة تغییًرا إیجابًیا في االلتحاق؟ھل شھدت : التغییر في االلتحاق 6.4
 درجة مئویة من صافي النقاط المكتسبة. 0حصلت المدرسة على  نقطة  0

 درجة مئویة من صافي النقاط المكتسبة. 1، 0حصلت المدرسة على ما بین  نقطتان
 أو أكثر من صافي النقاط المكتسبة. تینمئوی درجتینحصلت المدرسة على  نقاط  4

 :الوالدین رضا. 7
 ھل ھناك رًضا من ِقبل الوالدین تجاه المدرسة؟

 
  معدل االستجابة الستطالع رضا الوالدین (2 ،نتائج استطالع رضا الوالدین (1یتم قیاس مؤشر رضا الوالدین عن طریق 

 
 

 ھل معدل االستجابة اإلیجابیة یلبي المعاییر؟: رضا الوالدین 7.1
 %.69معدل االستجابة اإلیجابیة كان أقل من  المعاییر تلبي ال. 0
 %.77% على األقل ولكن أقل من 69معدل االستجابة اإلیجابیة كان  المعاییر تقارب. 2
 % على األقل.77معدل االستجابة اإلیجابیة كان  المعاییر تلبي. 4

 
 2العام 

 1العام 
 تلبي. 4 تقارب. 2 تلبي ال .0

 تقارب. 2 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تقارب. 2 تقارب. 2 تلبي ال .0 تقارب. 2
 تلبي. 4 تقارب. 2 تقارب. 2 تلبي. 4

 
 ھل معدل استجابة الوالدین یلبي المعاییر؟: معدل استجابة الوالدین 7.2

 %.20معدل االستجابة كان أقل من  المعاییر تلبي ال. 0
 %.30على األقل ولكن أقل من % 20معدل االستجابة كان  المعاییر تقارب. 1
 % على األقل.30معدل االستجابة كان  المعاییر تلبي. 2

 
2العام   

1العام   

 تلبي. 2 تقارب. 1 تلبي ال .0

 تقارب. 1 تلبي ال .0 تلبي ال .0 تلبي ال .0
 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي ال .0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تقارب. 1 تقارب. 1 تلبي. 2
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