لجنة التعليم المجتمعي
نظام تقييم المدارس لديترويت  -قائمة الموارد

احصل على مزيد من المعلومات:
❑ تفضل بزيارة موقع  CECاإللكتروني وصفحة ويب تقييمات المدارس:
www.cecdetroit.org/school-ratings
❑ راجع األسئلة المتكررة على صفحة ويب تقييمات المدارس
❑ تحقق من صفحة ويب تقييمات المدارس لالطالع على المزيد من اللقاءات المجتمعية (ستُنشر
تواريخها)
❑ اقرأ قانون والية ميشيغان رقم 380.390
قدِّم المزيد من التعقيبات:
❑ احضر لقا ًء مجتمعيًّا آخر (ستُنشر تواريخها)
❑ أكمل االستبيان على صفحة ويب تقييمات المدارس
❑ احضر اجتماع مجلس إدارة لجنة التعليم المجتمعي ( )CECالشهري (التواريخ منشورة على
صفحة فعاليات www.cecdetroit.org/events :(CEC
❑ راسلنا عبر البريد اإللكتروني على SRSDinfo@cecdetroit.org
موارد أخرى:
❑ تحقق من دليل  CECعن المدارس ألولياء األمور في ديترويت لعام  - 2019-2018اعثر على
معلومات عن المنطقة التعليمية المجتمعية لمدارس ديترويت العامة ( )DPSCDوالمدارس
العامة االختيارية في ديترويت ،بما في هذا وسائل النقل المتاحة ،والرعاية قبل المدرسة
وبعدها ،ووسائل التقوية ،وأكثر من ذلك بكثير – www.Detroitschoolsguide.com.
❑ قم بزيارة  https://www.mischooldata.orgللعثور على بيانات عن مدارس ميشيغان
من إدارة التعليم في ميشيغان (ملحوظة :ليس هذا هو نظام  SRSDالذي تطوره  CECحاليًّا ،وال
تشمل هذه البيانات نظام تقييم بتقييمات .)A-F
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ورقة تعريف اختصارات نظام تقييم المدارس لديترويت ()SRSD
 – CECلجنة التعليم المجتمعي
جمعية جديدة غير هادفة للربح في مدينة ديترويت ،مهمتها القضاء على العقبات التي تواجه العائالت في الحصول على تعليم
جيد .يشتمل مجلس إدارة  CECعلى قادة من أنحاء منظومة ديترويت التعليمية ،بمن فيهم ممثلون من المنطقة التعليمية وقطاع
المدارس العامة االختياري ،والعمل الخيري ،ونقابة المعلمين ،وتطوير المجتمع ،ومجتمع األعمال التجارية ،وما إلى ذلك.
 – GOAL Lineخط (اركب وتعلّم) Get On And Learn
برنامج  CECالتجريبي في شمال غرب ديترويت الذي يقدم وسائل نقل مجانية وبرامج بعد المدرسة للطالب في  10مدارس
مكان آخر في المدينة!
شريكة .إذا نجح البرنامج ،فستأمل  CECفي استنساخه في
ٍ
 - MDEإدارة التعليم في ميشيغان
وكالة تابعة للوالية تشرف على كل المدارس العامة في ميشيغان.
 - MCL 380.390قانون والية ميشيغان رقم 380.390
قانون في الوالية تم سنُّه في  2016يتطلب من كل المدارس العامة  -مدارس المنطقة التعليمية والمدارس العامة االختيارية -
الموجودة داخل حدود مدينة ديترويت أن تُقيَّم على مقياس تقييمات .A-F
 – M-STEPاختبار ميشيغان لتقدم الطالب التعليمي
اختبار على مستوى الوالية يُجرى كل ربيع على طالب ميشيغان في الصفوف من الثالث إلى الثامن ،وهو ُمص َّمم لقياس مدى
إجادة الطالب لمعايير الوالية .اختبارات في اإلنجليزية والرياضيات تُجرى كل عام على الصفوف من الثالث إلى الثامن.
تُجرى اختبارات العلوم في الصفَّين الرابع والسابع ،وتُجرى اختبارات الدراسات االجتماعية في الصفوف من الخامس إلى
الثامن .يخضع الطالب أيضًا الختباري ميشيغان لتقدم الطالب التعليمي في الدراسات االجتماعية والعلوم في الصف الحادي
عشر.
 – SATاختبار الرياضيات والقراءة والكتابة ال ُمثبت باألدلة
تدرس لطالب ميشيغان في الصفوف التاسع
اختبار قومي موحد يغطي موضوعات الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية التي َّ
والعاشر والحادي عشر.
اإلجادة
معيار لما إذا كان الطالب يستوفون معايير مستوى الصف أم ال.
النمو
عام إلى آخر.
معيار لمدى تغيّر أداء الطالب من ٍ
الطالب الملتحقون بالدراسة باستمرار
الطالب الذين التحقوا بالدراسة في المدرسة نفسها للعامين الماض َيين (على األقل).
الطالب في نسبة  %30األدنى
الطالب الذين أحرزوا نتائج في نسبة  %30األدنى في اختبار  - M-STEPالطالب الذين يعانون في الدراسة أكثر من غيرهم.
إعادة االلتحاق
النسبة المئوية للطالب الذين حضروا العام الماضي ثم أعادوا االلتحاق بالمدرسة هذا العام (ال تشمل النسبة الطالب الذين
تخرجوا).
ّ

2/ 2

