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البقاء بنفس الصف/ االنتقال

السياسة 
الحالية

CAO-01تعميم المطبقة بموجب سياسة االنتقال للصف التالي  (2008)
ي ينتقل الطالب إل الصف التالي بناًء عىل حصولهم عىل درج●

 
ة النجاح ف

ي التقييمات المحددة
 
الفصول المحددة وكسب درجة النجاح ف

ات  التغيير
الرئيسية

سينتقل جميع الطالب للصف التالي ●
ية يتلقى الطالب الذين لديهم صعوبات أكاديمية خطة نجاح شخص●

للطالب
ي للطالب الذين يطلب آباؤهم ا●

ي بقائهم يتم توفير التعليم الصيق 
 
لنظر ف

ي نفس الصف
 
ف
ليم قد تكون هناك حاجة إل مدرسة صيفية أو دروس خصوصية أو تع●

تكميىلي آخر

البيانات ذات
الصلة

، مقارنة بـ 2020طالًبا راسًبا  بير  يونيو وأكتوبر 1،117تم تحديد ●
ي العام السابق1،984

 
.طالًبا ف

، وكذلك إدارة ال● ي
رعاية يمثل الطالب من السود والطالب من أصل التين 

هم من ية  حصة أكير من غير أعداد االجتماعية ومتعلمي اللغة اإلنجلير 
.الراسبير  

  / العرق 
 
وبالنسبة المئوية للرسالجنساالنتماء العرق

%1.3أنن  آسيوي
%2.0الذكر

%16.3أنن  أسود
%22.6الذكر

%19.1أنن  أمريكا الالتينية
%29.5الذكر

من السكان األمريكيير  
األصليير  

%0.0أنن  
%0.1الذكر

%0.5أنن  غير ذلك
%1.3الذكر

%2.7أنن  أبيض
%4.6الذكر

  نفس الصف من يونيو إىل أكتوبر 
 
2020بقاء الطالب ق

  والجنس/ حسب العرق 
 
االنتماء العرق

https://drive.google.com/file/d/1oRgpnvIIR-pE4fNb7Oe3I8e1s9mBraHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing


الحضور

السياسة 
الحالية

ويــــج ACA-18(2019)دائري المنفذة من قبل ( تحتوي عىل متطلبات الحضور)سياسة اليى
3" )حاض  "يجب عىل الطالب الذهاب إل المدرسة لمدة نصف يوم عىل األقل ليتم وضع عالمة ●

(ساعات تقريًبا
ي الفصل الدراسي أو أكي  من 3سيتم تصنيف الطالب الذي غاب أكي  من ●

 
12مرات بدون عذر ف

ق دعم وتتم إحالته إل فري" غير مستحق للدرجات"حالة تغيب بدون عذر عن العام الدراسي 
(SST)الطالب 

ي مدارسهم وض●
 
مان امتثال يتحمل مديرو المدارس المسؤولية النهائية عن تحسير  نسب الحضور ف

الموظفير  
يسجل المعلمون الحضور يومًيا●

ات  التغيير
الرئيسية

SY20-21بروتوكول لعودة الطالب للمدارس
عات أوضحت المذكرة الصيفية إلدارة المدارس االبتدائية والثانوية بشأن الحضور أن توق●

2021-2020وسياسات الحضور العادية تنطبق عىل العام الدراسي 
أنفسهمو بالحضور بإما بالدراسة عن بعد المعلمير  مطالبون بتسجيل حضور الطالب يومًيا ●
امن ب● ير  الطالب، يجب عىل المعلمير  التعرف عىل طرق بديلة لتحديد أنماط الحضور غير الميى 

ي والثانوي تتطل
ب الحضور اليومي وقت التعلم الممنهج الجديد الذي وضعته إدارة التعليم االبتدائ 

امن بشكل ميى 

البيانات ذات
الصلة

ي العام الدراسي ( ADA)متوسط معدل الحضور اليومي ●
 
 90هو 2021-2020ف

ً
٪ ، وهو أقل قليال

من السنوات السابقة
ي العام الدراسي 92.9٪ إل 91.9تراوح متوسط معدل الحضور اليومي من ●

 
2015-2014٪ ف

2020-2019والعام الدراسي 

متوسط معدل الحضور اليوم  الِعرق

%96آسيوي

%88أسود

%88يةأمريكا الالتين

%90غير ذلك

%95أبيض

متوسط معدل الحضور اليوم  الصف

K085%

K189%

K290%

192%

294%

394%

494%

594%

692%

792%

892%

988%

1084%

1182%

1280%

النقاط 

%82المدرسية

https://drive.google.com/file/d/1oRgpnvIIR-pE4fNb7Oe3I8e1s9mBraHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTrGypnMbYNXVGy6Wj0glAMRNJkgGk8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing


التقييم

ويــــجةالسياسة الحالي ي تنفذها )سياسة اليى
CAO-2(2008)تعميم النى

ي يجب عىل الطالب اجتياز معايير معينة من خالل تقييم التعليم اإلل●
وئ  كيى

والرياضيات لالنتقال إل الصف التالي والحصول عىل درجة النجاح
ي الم●

ا عىل األقل ف 
ً
ستويات يجب عىل الطالب الذين ال يستوفون معياًرا واحد

ي 
الصفية المطلوبة حضور برنامج صيق 

ي الصفير  ●
الذين لم يجتازوا اختبارات 12و 11يجب عىل الطالب ف 

ي 
ماساشوستس للحضارة واآلداب والعلوم حضور برنامج صيق 

ات  التغيير
الرئيسية

ك ، ُيتوقع من المدارس إجراء تقييم مشيى 2021-2020بالنسبة إل العام الدراسي ●
ي كل صف عىل األقل

ي والرياضيات ف 
وئ  ي تقييم التعليم االلكيى

مرتير  ف 
ي )قد تستخدم المدارس تقييًما مدعوًما من المنطقة ●

 
قدرات اللغة قياس الطالقة ف
ي اختبارات قدرات اللغة والقراءة واالختبار 

ات المرحلية والقراءة، اختبارات النمو ف 
أو أن يختاروا التقييم بأنفسهم( BPSبمدارس 

البيانات ذات 
الصلة

ي تلك المهارات●
ي مهارات القراءة واللغة والنمو ف 

ي :نتائج الطالقة ف 
جميع ف 

، شارك  ي عشر
ي ( ٪53)طالًبا 23257الصفوف من الروضة حنى الصف الثائ 

ف 
ي عطلة الخريف99

.مدرسة ف 
ي الصفوف BPS٪ من طالب 29شارك :BPSاالمتحانات المرحلية لمدارس ●

 
-2ف

ي األول بير  11
وئ  ي التقييم المرحىلي للتعلم االلكيى

 
٪ من 33مدرسة وشارك 62ف
ي الصفوف BPSطالب 

ي االختبار المرحىلي لمادة الرياضيات 11-2ف 
64من 1ف 

.مدرسة

:الصف

اختبارات القراءة واللغة، 

عطلة الخريف

ليم االختبار المرحل  للتع

  
 
ون اإللكي 

االختبار المرحل  لمادة

الرياضيات

المرحلة الثانية من رياض 

%70األطفال
ال ينطبقال ينطبق

1st74%ال ينطبقال ينطبق

ي 
%32%27%79الثائ 

%46%41%73الثالث

%54%48%76الرابع

%53%51%73الخامس

%46%39%69السادس

%34%32%44السابع

%31%30%42الثامن

%13%7%18التاسع

%12%11%13العاشر 

%15%9%9الحادي شعر

المشاركة حسب مستوى الصف

المشاركة عىل حسب العرق

الِعرق

غة، اختبارات القراءة والل

عطلة الخريف

االختبار المرحل  

  
ون  للتعليم اإللكي 

االختبار المرحل  

لمادة الرياضيات

%25%22%53آسيوي

%33%31%50أسود

%34%30%50أمريكا الالتينية

%35%30%60غير ذلك

%32%26%60أبيض

https://drive.google.com/file/d/1oRgpnvIIR-pE4fNb7Oe3I8e1s9mBraHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyQ72AnIKQj5GsDv3MwoK_LQz7LNaCmH/view?usp=sharing


تخرج

CAO-01تعميم المنفذة بموجب )سياسة التخرجةالسياسة الحالي ُيطلب من الطالب ؛ ((2008)
من خالل اجتياز ( CD)استيفاء متطلبات تحديد كفاءات والية ماساشوستس 

ي والري
وئ  ي التعليم اإللكيى

 
اضيات ماساشوستس للحضارة واآلداب والعلوم ف

والعلوم

ات  التغيير
الرئيسية

ي ربيع ●
 
ي ماساشو 2020ف

 
ي والثانوي ف

ستس ، أجازت لجنة التعليم االبتدائ 
BESEي العام الد

ا عن متطلبات اختبارات التطور ف 
ً
 طارئ

ً
راسي الذي تنازًل

ي مادة تم اختبارها من خال
 
ل شهادة يمكن للطالب من خالله إثبات الكفاءة ف

جنة ستصوت ل. المنطقة التعليمية تشهد بإكمال الطالب دراسة المادة
ي 
ي ماساشوستس ف 

ي والثانوي ف 
لتمديد العملية 1/26التعليم االبتدائ 

.2021المعدلة إل فصل 
ي عشر الذين حصلوا عىل ●

3للفصل " غير مكتمل"ُيضمن لطالب الصف الثائ 
ي وتح

ي التعليم الصيق 
ي التعلم عن ُبعد ف 

ي فرصة المشاركة ف 
سير  درجاتهم ف 

3الفصل الدراسي 

البيانات ذات 
الصلة

قد استوفوا جميع متطلبات ( 2021صف )٪ من صف التخرج الحالية 79●
ي الصف

التقدم ف 
التماًسا من أجل تقييمات الحضارة واآلداب والعلوم 14وقد تم تقديم ●

طلب التماس 50بماساشوستس هذا العام حنى اآلن، ومن المقرر تقديم 
اير ي فير

.عإضافية خالل عطلة الربيالتماساتيمكن تقديم . آخر ف 

الذين استوفوا متطلبات تحديد 2021النسبة المئوية لصف عام 
الكفاءة حسب العرق

كل الطالب آسيوي أسود أمريكا 
يةالالتين

أخرى/متعدد الِعرق أبيض

https://drive.google.com/file/d/1VBlIR_9yOM-L5IYRR9mSavt3700ZbMd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing


(AWC)الصفوف المتقدمة 

السياسة 
الحالية

AWCسياسة الصفوف المتقدمة 
ي تقييم AWCيتم تحديد األهلية لـلصفوف المتقدمة ●

من خالل درجات الطالب ف 
TerraNovaي الخريف لجميع طالب الصف الثالث

ا يتم ت. ، والذي يتم تقديمه ف 
ً
قديمه أيض

ي الص
ي تواريــــخ اختبار نهاية األسبوع المحددة خالل فصل الخريف للطالب ف 

فير  الرابع ف 
.السابقةTerraNovaوالخامس بدون درجات 

ات  التغيير
الرئيسية

ي السياسة لمدة عام واحد إيقاف●
 
اطات االختبار الحالية ف ي خمس مدارساشيى

 
و Condon-ف

Jackson-Mann وMurphy وOhrenberger وQuincy
بالصفوف لتخصيص االلتحاقسوف يختار قادة المدرسة من مسارين مختاران للصف الرابع●

ي الصفير  الخامس والسادس. المتقدمة
.لن يتم إدراج طالب جدد ف 

o نامج الصفوف المتقدمة بما ي الصف الرابع الوصول لير
ي يحق لجميع الطالب ف 

 ذلك اللغة ف 
ي المناهج

.العالمية والدعم ف 
oي مدارس الصفوف المتقدمة يمكنهم اختيار ال

ي والدي الطالب المسجلير  حالًيا ف 
دخول ف 

اتخاذ الصفوف المتقدمة ما لم تتجاوز الطلبات عدد المقاعد المتاحة وإال يكون للمدارس
ي برنامج الصفوف المتقدمة

.القرار بشأن التسجيل ف 
ي ضوء تناقص الطلب●

 
ي التوصيات طويلة األجل ف

 
وااللتحاق تدشير  مجموعة عمل للنظر ف

واعتبارات اإلنصاف

البيانات ذات 
الصلة

ي الصف الرابع ألكي  من AWCانخفض عدد الطالب الملتحقير  بـالصفوف المتقدمة ●
ف 

ي السنوات السبع الماضية ، من 
ي العام الدراسي 303النصف ف 

ي 116إل 2015-2014ف 
ف 

متقدًما141، حيث كان هناك 2021-2020العام الدراسي 
ي الصفوف المتقدمة 20يسجل أقل من ●

من خارج المنطقة التعليمية، AWCطالًبا سنوًيا ف 
ي الصفوف المتقدمة 

 
(.٪53)يأتون من نفس المدرسة AWCومعظم الطالب المسجلير  ف

ي الصف الرابع هذا العام AWCطالًبا التحقوا بـالصفوف المتقدمة 116٪ 90أكي  من ●
ف 

ي ثالث مدارس
Ohrenbergerو Quincy Elementaryو Murphy K-8: مسجلون ف 

طالًبا دعوات 453، تلقى 2021-2020بالنسبة إل العام الدراسي 
 116و 

ا
ي الصفوف المطالًبا مسجًل

 
ي الصف الرابع ف

 
٪ 60تقدمة ف

٪ من 71. من الدعوات ذهبت إل الطالب البيض واآلسيويير  
.الطالب المسجلير  هم من البيض واآلسيويير  

آسيوي أسود أمريكا 
يةالالتين

غير 
ذلك

أبيض

تمت دعوة الطالب الطالب المسجلير  

طالب الصف الرابع من صفوف 
العمل المتقدم للعام الدراسي 

2020-2021

https://drive.google.com/file/d/1voXJf_ws3FXS41xyAL-ou2x3fBXZ0ZHt/view?usp=sharing

