
 تقلیدي    -  2014نظرة عامة عن نظام تقییم األداء المدرسي لعام 
 النقاط المقاییس المؤشرات مجال االھتمام

ھل یعتبر البرنامج 
 التعلیمي ناجًحا؟

. تقدم الطالب على 1
 النمو -مر الزمن 

 TCAP 0,2,4,6النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  ج-أ1.1
 0,2,4,6 بالمقارنة بالمدارس المشابھة TCAPالنسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  ج-أ 1.2
 TCAP 0,2,4نمو تدارك اختبار  ج-أ 1.3
 TCAP 0,2,4نمو المحافظة على مستوى اختبار  ج-أ 1.4
 0,2,4 نمو االلتحاق المتواصل  (المدارس االبتدائیة والمدارس اإلعدادیة فقط) ج-أ 1.5
 COALT 0,2,4نمو اختبار  1.6
 TCAP 0,1,2,3نمو المجموعة المصنفة في اختبار  ج-أ 1.7
 TCAP 0,1,2مقارنة نمو المجموعة المصنفة في اختبار  ج-أ 1.8
 TCAP 0,2,4مقارنة نمو الطالب المعاقین في اختبار  1.9

 ACCESS 0,2,4,6النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  1.10
 0,2,4 * (المدارس االبتدائیة)DRA2/EDL2نمو اختبار  1.11
 0,4 مقارنة بالمدارس المشابھة  (المدارس االبتدائیة) DRA2/EDL2نمو اختبار  1.12
 0,2,4,6 (المدارس الثانویة فقط)  COACTفي اختبار  الحادي عشرحتى الصف العاشرللصف  TCAPنمو  د-أ 1.13

العلمي . التحصیل 2
 الوضع -للطالب 

 0,1,2 %/ أعلىTCAPمستوى الكفاءة الختبار  ج-أ 1.2
 0,1,2,3 %/ أعلى بالمقارنة بالمدارس المشابھةTCAPدرجة مستوى الكفاءة في اختبار  ج-أ 2.2
 TCAP 0,1,2وضع المجموعة المصنفة في اختبار  ج-أ 2.3
 TCAP 0,1,2مقارنة وضع الطالب المعاقین في اختبار  2.4
 TCAP% 0,1,2درجة "متقدم "في اختبار  2.5
 0,1,2,3 % عند التوقعات (العام ومعرفة القراءة والكتابة)*ACCESSمستوى اختبار  2.6
 0,1,2 بمستوى الصف أو أعلى (المدارس االبتدائیة فقط) DRA2/EDL2%اختبار  2.7

. استعداد ما بعد 3
 –المرحلة الثانویة 

(المدارس النمو 
 الثانویة فقط)

 0,4,8,12 التغییر في معدل التخرج الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كولورادو 3.1
 0,4,8,12 من مدارس دنفر العامة* 4تغییر معدل تخرج دفعة الصف  3.2
 0,2,4,6 التغییر في معدل الطالب في مسار التخرج 3.3
 0,2,4 بدورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویةالتغییر في االلتحاق  3.4
 AP/IB 0,2,4التغییر في قید اجتیاز اختبار * 3.5
 0,2,4 التغییر في قید اجتیاز دورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة 3.6

. استعداد ما بعد 4
 –المرحلة الثانویة 

الوضع (المدارس 
 الثانویة فقط)

 0,1,2,3 %/ أعلى لوالیة كولورادو ACTدرجة "مستوى الكفاءة" في اختبار  د-أ 4.1
 0,1,2,3 %/ أعلى بالمقارنة بالمدارس المشابھة ACTدرجة مستوى الكفاءة في اختبار  د-أ 4.2
 0,2,4,6 أفضل معدل للتخرج الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كولورادو 4.3

للتخرج الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كولورادو بالمقارنة بالمدارس أفضل معدل  4.4
 0,2,4,6 المشابھة

 0,1,2,3 معدل الطالب في مسار التخرج 4.5
 0,1,2 االلتحاق بدورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویة 4.6
 AP/IB 0,1,2معدل اجتیاز اختبار * 4.7
 0,1,2 دورة االستعداد لمرحلة ما بعد الثانویةمعدل اجتیاز  4.8
 ال یوجد نقاط معدل المعالجة الجامعیة*  ج-أ 4.9

 ال یوجد نقاط معدل المعالجة الجامعیة بالمقارنة بالمدارس المشابھة*  ج-أ 4.10

ھل تعتبر المنظمة 
فعالة وتتمتع بإدارة 

 جیدة؟

. مشاركة الطالب 5
 ومدى رضاھم

 0,1,2,3 الحضورمعدل  5.1
 0,1,2,3 رضا الطالب 5.2
 0,1,2,3 البرامج المركزیة** 5.3

 . التسجیل6

 0,1,2 معدل إعادة االلتحاق بالمقارنة بالمدارس المشابھة 6.1

 النسبة المئویة لاللتحاق لعام كامل بالمقارنة بالمدارس المشابھة  6.2
 0,1,2 فقط)(المدارس االبتدائیة والمدارس اإلعدادیة 

 0,1,2 معدل التسرب الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كولورادو (المدارس الثانویة فقط) 6.3

 التغییر في االلتحاق** 6.4

0,2,4 
)0,1,2 

المدارس 
االبتدائیة/المدار

 س الثانویة)

 . رضا أولیاء األمور7
 االستجابة اإلیجابیة لرضا أولیاء األمور 7.1

0,2,4 
المدارس 6( 

االبتدائیة/المدار
 س الثانویة)

 0,1,2 معدل االستجابة الستطالع رضا أولیاء األمور 7.2
 ال یوجد نقاط االستجابة اإلیجابیة لرضا ومشاركة أولیاء األمور 7.3

 
 المقاییس الجدیدة أو المعدلة بدرجة كبیرة  

 ولكن لیس المدرج في مجموع نقاط المؤشر** المدرج في مجموع نقاط اإلطار العام الكلي، 


