امتحان القبول في المدارس الثانوية ديترويت ،ميتشجين
 27أبريل2021 ،

كيشا فيردوسكو ،المدير ،اختيار
القبول
إدارة مجتمع مدارس ديترويت العامة
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سوق مدرسة ديترويت

سياق ديترويت
إدارة مجتمع مدارس ديترويت
العامة

 104مدارس تخدم الطالب من رياض
األطفال -الصف 12

الميثاق
خاصة

سوق تنافسية للغاية-مدارس مستأجرة ،تسجيل مفتوح مع المناطق
المحيطة

العامة األخرى
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إدارة مجتمع مدارس ديترويت
العامة

104

الميثاق

83

خاصة

19

العامة األخرى

1

المبلغ اإلجمالي

207

محدودية الموارد عبر ديترويت – على سبيل المثال ،النفاذ الرقمي

 6مدارس ثانوية لعقد االختبارات
محرك إدارة مجتمع مدارس ديترويت العامة لاللتحاق
بالمدارس الثانوية من خارج منطقة الطالب

متطلبات التطبيق
•

 750كلمة مقال كتبه الطالب

*

نسخة  /بطاقة تقرير تظهر السنتين الدراسيتين األخيرتين ،وإذا كان ذلك ممكنًا،
تقارير مرحلية من السنة إلى التاريخ
ثالثة مراجع (معلومات االتصال فقط)

*

اختبار تحديد المستوى في المدرسة الثانوية

•

تدار عن طريق الورق/قلم رصاص

*

ال انقطاع في إدارة اختبار تنسيب المدارس الثانوية في  2020أو 2021

*

يمكن أن يؤخذ االمتحان مرة واحدة في كل دورة القبول السنوية

•
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تطبيق عبر اإلنترنت

امتحان

عملية القبول الجديدة في 2018
عملية جديدة

العملية القديمة

•

جميع الطالب يخضعون لالمتحان

•

أخذ معظم الطالب االمتحان

•

جولتين من تقديم الطلبات

•

جولة واحدة من تقديم الطلبات

•

التقديم عبر اإلنترنت

•

تقديم الطلبات ورقيًا

•

عملية تقديم االلتماسات الرسمية التي تسمح باتخاذ القرارات على مستوى المدرسة

*

•

عملية شفافة تما ًما

•

طالب الصف  8الذين خضعوا لالختبار في المدرسة
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•
•

عملية االستئناف التي شملت الطالب الذين
لم يأخذوا االمتحان ،تطبق في وقت متأخر
انعدام الشفافية

طالب الصف  8المنطقة اختاروا

زادت طلبات التقديم بعد تغيير العملية

تطبيقات اختبارات إدارة مجتمع مدارس ديترويت العامة في المدرسة الثانوية :مقارنة لمدة  3سنوات*

مجموع الطلبات
مجموع المقبولين
مجموع المسجلين

دورة التطبيق
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مجموع المتقدمين

2،604

3،209

3،283

 %في منطقة

%44

%47

%45

 ٪خارج المنطقة ()OOD

%56

%53

%55

 ٪المقبولين

%58

%56

%49

 %المقبولين -داخل المنطقة

%62

%58

%47

 %مقبولين -خارج المنطقة

%54

%54

%51

النسبة المئوية للمسجلين (المقبولين)

%59

%75

%71

* تغطي جميع البيانات المقدمة طلبات الصف  ،9والتي تمثل الجزء األكبر من طلبات امتحانات المدارس الثانوية

انخفضت الطلبات في خريف عام  2021؛ كانت جائحة الكوفيد 19-محركًا رئيسيًا
طلبات التقديم في الجولة  :1خريف  2019مقابل خريف 2020

مجموع الطلبات
مجموع المقبولين

دورة التطبيق
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مجموع المتقدمين في الجولة 1

2،503

1،455

 %في منطقة

%50.6

%50.4

 ٪خارج المنطقة ()OOD

%49.4

%49.6

 ٪المقبولين

%52.3

%52.6

 %المقبولين -داخل المنطقة

%50

%62

 %مقبولين -خارج المنطقة

%53

%42

 ٪ 81من الطالب المسجلين يعيشون في ديترويت
الطالب المسجلين*2020 – 2017 :

التركيبة السكانية للطالب  2021-2020العام الدراسي

الطالب
البيض

أخرى أو
غير محدد

الطالب
الهسبانيين
اآلسيويين

المدرسة

الطالب
السود

%3

%2

%5

متوسط السالمة
والصحة البيئية*

%84

%7

%2

%6

كاس

%77

%10

%5

%4

النهضة

%95

%4.

%0

%1.

%1

ماريجروف

%97

%0

%0

%2

ماريجروف
ال يشمل المدارس ذات االختبارين التي لديها أيضًا حدود الحي
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النهضة
غير ديترويت

تكنولوجيا كاس

متوسط السالمة والصحة البيئية
ديترويت

إدارة مجتمع
مدارس ديترويت

انهيار نقاط التطبيق
مكون التطبيق

يتم تطبيق مكافأة الحصول على متوسط
المعدل التراكمي في الوقت المحدد للطالب
المسجلين في إدارة مجتمع مدارس
ديترويت العامة بعدد  2سنوات من
التسجيل المستمر والطالب خارج المنطقة
الذين يقدمون نسخة أو مجموعة من
بطاقات التقرير التي تلبي معايير التقديم

االختبار

45

متوسط المعدل التراكمي

30

مقال من تأليف الطالب

20

مكافأة الطالب الحالي من إدارة مجتمع مدارس ديترويت العامة

10+

لدينا بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات.
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القيمة بالنقاط

اكتمال متوسط المعدل التراكمي في الوقت المحدد

5+

المتقدمين في ماريجروف-المنطقة االبتدائية

10+

المتقدمين في ماريجروف-المنطقة الثانوية

5+

االختبار في ظل الجائحة
• عمليات تسجيل الدخول والخروج بدون تالمس
• فرض صارم للتباعد االجتماعي وارتداء قناع الوجه
• يتم تعيين أوقات وصول متداخلة للطالب
• الحد األقصى من  10طالب لكل فصل دراسي ؛ مواعيد اختبار إضافية
• تنظيف أكثر تواترا من دورات المياه ،والمساحات المشتركة ،والدرابزين ،وما إلى ذلك.

• ال يسمح للوالدين بدخول المبنى للوصول أو الفصل.
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التهديف :مقاالت القبول
التحديات :الموضوعية في تسجيل مقاالت الطالب.

سجل من قبل المستشارين المدرسة ،الذين يتم تجميعها في األفواج التي تعمل
لمدة يومين إلى ثالثة أيام في كل جولة.
سجل على مقياس من  20-0من قبل اثنين على األقل من المراجعين.
كل مقال م ّ
يتم تعيين التطبيقات بشكل عشوائي للمراجعين ،الذين يتم منحهم حساب مستخدم
لمنصة التطبيق.
التطبيقات التي تتلقى اثنين من االستعراضات التي هي  6نقاط أو أكثر على حدة
عنوان المقال متاح لجميع المتقدمين عبر اإلنترنت.

تلقي الثالث أو ،إذا لزم األمر ،مراجعة الرابعة.
يصبح متوسط درجة جميع المراجعات درجة مقال الطالب.

10

التهديف :األداء األكاديمي
التحديات :مع المتقدمين من أكثر من  200مدرسة ،ينبغي توحيد القاعدة
عبر مختلف أشكال بطاقة التقرير والدورات المتخذة والدرجات.
إذا لم تظهر بطاقات التقرير متوسط درجة الطالب التراكمية ،يتم حساب
واحد باستخدام بطاقات التقرير المقدمة .بطاقات تقرير كاملة جزئيا كسب
نسبة متناسبة من نقاط المعدل التراكمي المتاحة.

ويستند حساب متوسط المعدل التراكمي على درجات الرياضيات ،آداب اللغة
اإلنجليزية والعلوم والدراسات االجتماعية فقط.
بسبب االنقطاع في المدرسة نتيجة للكوفيد ،19-ال يتم تضمين الدرجات من
ربيع  2020في حسابات متوسط المعدل التراكمي للقبول في خريف
.2021
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نحن نستخدم أداة حساب متوسط المعدل التراكمي مشتركة توفر المرونة عبر أنواع بطاقات التقارير (الفصل الدراسي،
الفصل الدراسي ،السنوي ،وما إلى ذلك) و المواد المؤهلة .يدخل المستشارون البيانات ويحسب المعدل التراكمي.

نقاط المكافأة  -األثر
يتم تشغيل المدرسة في ماريغروف من خالل شراكة الجوار التي أعطت
األولوية لاللتحاق من داخل  2ميل من الحرم الجامعي.
ستصبح المدرسة في النهاية مدرسة حي تخدم طالب رياض األطفال-

الصف .12
سكن الطالب في منطقة مستجمعات المياه لطالب ماريجروف
الحاليين

 %للطالب

المستجمعات األولية
المستجمعات الثانوية
منطقة المستجمعات األولية 1 :ميل من الحرم الجامعي

المستجمعات الخارجية

منطقة المستجمعات الثانوية 2 :ميل من الحرم الجامعي

الصف
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225

مكالمات دعم الهاتف  /الفيديو من
أكتوبر  2020إلى الوقت
الحاضر

دعم مقدم الطلب

تقدم المنطقة الدعم عبر اإلنترنت للعائالت التي تحتاج إلى المساعدة في إكمال طلبات
القبول االنتقائية .تشمل فرص الدعم عبر اإلنترنت مكالمات الهاتف /الفيديو والندوات عبر
اإلنترنت والمنازل المفتوحة.
دعم الهاتف  /الفيديو
المساعدة بتطبيق واحد على واحد مع التطبيق

مواعيد لمدة  30دقيقة تتم عبر الهاتف أو فيديوهات جماعية
التقديم وندوات المدرسة
ندوة إعالمية لمدة  2-1ساعة
تتضمن الندوات عبر اإلنترنت نظرة عامة على المدارس وعملية التقديم وكيفية
التقديم
الدروس الخصوصية لطالب المنطقة
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الوصول العادل
طالب الصف الثامنفي المنطقة يخضعون لالختبار خالل اليوم الدراسي .بسبب الوباء ،يتم
االختبار على أساس التقيد .تم تقديم خيارات أيام األسبوع وعطلة نهاية األسبوع.

موقع على شبكة اإلنترنت مع الموارد:
Detroitk12.org/examschools
كيشا فيردوسكو
Kisha.Verdusco@detroitk12.org

تقدم إدارة مجتمع مدارس ديترويت العامة للطالب دروس مجانية لالمتحان .قد يشاركون في العديد
من الجلسات عبر اإلنترنت حسب الرغبة.
يساعد مستشارو المدارس الطالب في طلباتهم .تحتوي منصة التطبيق على ميزة "التعاون"
التي تسمح للطالب بمشاركة تطبيقاتهم قيد التقدم مع المعلمين والمستشارين والموجهين،
وما إلى ذلك للحصول على الدعم.
تقديم المساعدة في إكمال الطلب لجميع المتقدمين.
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