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افتراضات المحاكاة الشاملة
●

●

●

افتراضات ضمن عمليات المحاكاة:
 1,000 ꓳدعوة للتوزيع
 ꓳالطالب الملتحقون بالصف السادس في مدرسة يكون أكثر من  %50من طالبها من المحرومين اقتصاديًا يحصلون على ٪10
إضافية من إجمالي النقاط المحتملة على درجاتهم اإلجمالية.
البيانات المعدة للمحاكاة:
 ꓳالمتقدمون إلى الصف السابع للعام الدراسي 21-20
 ꓳيدمج نتائج امتحان القبول في المدارس المستقلة  ISEEبدالً من تقييم  MAPللنمو
 ꓳتمت إعادة حساب المعدل التراكمي باستخدام درجات الخريف فقط  -ال يتم تقريب المعدل التراكمي
اعتبارات يجب أخذها في االعتبار:
 ꓳالمحاكاة ال تتضمن تفضيالت المدارس

 ꓳال تتضمن أية معايير لألهلية  -إذا كان الطالب قد حصلوا على معدل تراكمي ودرجة اختبار ،فسيتم اعتبارهم مؤهلين
 ꓳبيانات مسارات التعداد المفقودة للطالب خارج بوسطن ( 16طالبًا في مجموعة البيانات هذه)
 ꓳالبيانات الخاصة بالمحرومين اقتصاديًا حسب المدرسة مأخوذة من وزارة التعليم االبتدائي والثانوي DESEوهي
متاحة لمدارس بوسطن العامة  BPSوللمدارس المستقلة فقط.

NOTE: for simplicity, simulation tables shared reflect tier option 5. Results using tier
options 1 and 6 are in the appendix. These three options include the variable related to
English language.
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نقاط تذكير خاصة بعمليات المحاكاة
سا بما قد يحصل مع التغييرات المقترحة هذا العام وال ينبغي تفسيرها على أنها نتائج
● ال يمكن لعمليات المحاكاة أن توفر إال إحسا ً
نهائية.
 ꓳيقترح فريق العمل شمول درجات العلوم والدراسات االجتماعية التي هي غير مشمولة في
عمليات المحاكاة.
 ꓳعقد التقييم الحالي للمنطقة هو مع  NWEAمن أجل تقييم  MAPللنمو .تستخدم المحاكاة امتحان القبول في المدارس المستقلة
ISEE
ألن نتائج تقييم  MAPللنمو غير متوفرة.
 ꓳقد ال يتم توزيع المتقدمين لدورة القبول التالية في جميع أنحاء المدينة بنفس الطريقة التي كان قد تم توزيع المتقدمين بها لدورة
القبول للعام الدراسي .21-20
 ꓳالدرجات المقترح استخدامها (للعام الدراسي  )22-21لم يتم تسجيلها بعد.
 ꓳال تأخذ عمليات المحاكاة في االعتبار تفضيالت الطالب.
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تصحيح عمليات المحاكاة السابقة التي تمت مشاركتها
●

بينما تضمنت عمليات المحاكاة السابقة نتائج امتحان القبول في المدارس المستقلة  ISEEوالمعدل التراكمي  GPAبنسبة
 ٪50لكل منهما ،كانت درجات امتحان القبول في المدارس المستقلة ISEEقد تم قياسها على نحو خاطيء ،ما أدى إلى
تقليل التمايز بين الدرجات .تم تصحيح هذا الخطأ في جميع عمليات المحاكاة التي تمت مشاركتها هذه الليلة.

في درجات امتحان القبول في المدارس المستقلة  ،ISEEهناك  4أقسام (القراءة ،الرياضيات ،الكمية ،اللفظية) .يضم كل قسم درجة
ꓳ
نهائية من  760إلى  ،940مما ينتج عنه درجة كلية ممكنة مقدارها  .3,70كان هذا الرقم قد تم استخدامه على نحو غير صحيح
لتحديد نسبة النقاط المكتسبة .الرقم الصحيح المطلوب استخدامه هو  ،720ألن كل قسم من األقسام األربعة يحتوي على  180نقطة
محتملة.
استفاد من هذا الطالب الذين حصلوا على درجات أقل في امتحان القبول في المدارس المستقلة ISEE
ꓳ
● يكون التأثير على نتائج المحاكاة بشكل أساسي في  ٪20من الدعوات.
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تصحيح لعمليات المحاكاة السابقة التي تمت مشاركتها :حسب الوضع االقتصادي
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تصحيح لعمليات المحاكاة السابقة التي تمت مشاركتها :حسب الرمز البريدي ()80/20

أي من االتجاهين.
مالحظة :تشير النقاط المبرزة باللون األصفر إلى تغيُّر في النقاط بنسبة مئوية مقدارها  +2في ٍّ
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تصحيح لعمليات المحاكاة السابقة التي تمت مشاركتها :حسب العرق
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نظرة عامة على المحاكاة
اآللية

وزن الدرجة المركبة

 ٪20المرتبة على مستوى المدينة،
 ٪40مرتبة المستويات،
 ٪40قرعة المستويات *

 ٪100مرتبة المستويات

 ٪20على مستوى المدينة٪80 ،
مرتبة المستويات

المحاكاة 5A

المحاكاة 4A

المحاكاة 3A

 ٪50المعدل التراكمي ٪50 ،التقييم٪10 + ،
مؤشر المدارس عالية الفقر

المحاكاة 5B

المحاكاة 4B

المحاكاة 3B

 ٪60المعدل التراكمي ٪40 ،التقييم٪10 + ،
مؤشر المدارس عالية الفقر

المحاكاة 5C

المحاكاة 4C

المحاكاة 3C

 ٪70المعدل التراكمي ٪30 ،التقييم٪10 + ،
مؤشر المدارس عالية الفقر

المحاكاة 5D

المحاكاة 4D

المحاكاة 3D

 ٪80المعدل التراكمي ٪20 ،التقييم٪10 + ،
مؤشر المدارس عالية الفقر

*NOTE: the 40% tiers qualified lottery is not able to be simulated at this time due to not having a
cut-off composite score to determine students eligible for the lottery. Simulations that use the
20-40-40 methodology will display data for the 20% city rank and 40% tiers rank only.
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 حسب الحالة االقتصادية مع مؤشر فقر مرتفع:ملخص عمليات المحاكاة
5 خيار المستوى

*NOTE: the 40% tiers qualified lottery is not able to be simulated at this time due to not having a cut-off
composite score to determine students eligible for the lottery. Simulations that use the 20-40-40 methodology
will display data for the 20% city rank and 40% tiers rank only.
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5 خيار المستوى

 حسب الرمز البريدي مع مؤشر فقر مرتفع:ملخص عمليات المحاكاة

*NOTE: the 40% tiers qualified lottery is not able to be simulated at this time due to not having a cut-off composite score to determine students
eligible for the lottery. Simulations that use the 20-40-40 methodology will display data for the 20% city rank and 40% tiers rank only.
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5 خيار المستوى

 حسب العرق مع مؤشر فقر مرتفع:ملخص عمليات المحاكاة

*NOTE: the 40% tiers qualified lottery is not able to be simulated at this time due to not having a cut-off composite score to determine
students eligible for the lottery. Simulations that use the 20-40-40 methodology will display data for the 20% city rank and 40% tiers
rank only.
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نقاط تذكير خاصة بعمليات المحاكاة
سا بما قد يحصل مع التغييرات المقترحة هذا العام وال ينبغي تفسيرها على
● ال يمكن لعمليات المحاكاة أن توفر إال إحسا ً
أنها نتائج نهائية.
 ꓳيقترح فريق العمل شمول درجات العلوم والدراسات االجتماعية التي هي غير مشمولة في عمليات المحاكاة.
 ꓳعقد التقييم الحالي للمنطقة هو مع NWEAمن أجل تقييم  MAPللنمو .تستخدم المحاكاة امتحان القبول في
المدارس المستقلة امتحان القبول في المدارس المستقلة ISEEألن نتائج تقييم  MAPللنمو غير متوفرة.
 ꓳقد ال يتم توزيع المتقدمين لدورة القبول التالية في جميع أنحاء المدينة بنفس الطريقة التي كان قد تم توزيع
المتقدمين
بها لدورة القبول للعام الدراسي .21-20
 ꓳالدرجات المقترح استخدامها (للعام الدراسي  )22-21لم يتم تسجيلها بعد.
 ꓳال تأخذ عمليات المحاكاة في االعتبار تفضيالت الطالب.
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