BOSTON PUBLIC SCHOOLS

عمليات القبول في المناطق األخرى

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

القبول االنتقائي في المدارس الثانوية في شيكاغو
مزيد من التفاصيل حول النظام االجتماعي االقتصادي" الطبقة”:

تم تعيين كل مسار تعداد في المدينة إلى واحد من أربعة مستويات
باستخدام مؤشر يجمع بين خمسة متغيرات :متوسط دخل األسرة;
مقياس التحصيل العلمي للبالغين; معدالت ملكية المنزل; وانتشار
األسر ذات العائل الواحد والمتحدثين باللغة اإلنجليزية غير األصليين.
شغلت المدارس ألول مرة  ٪ 40من فتحاتها مع المتقدمين الذين
لديهم أعلى الدرجات المركبة .ثم تم ملء الـ  ٪ 60المتبقية من
الفتحات بقسمة الفتحات بالتساوي عبر المستويات األربعة وملء
الفتحات بأعلى الطالب المتبقين الذين يعيشون في مساحات التعداد
التي تنتمي إلى كل طبقة .تم تعديل النظام في عام  :2012تم زيادة
عدد الفتحات المحجوزة من المستوى  ٪ 60إلى  ٪ 70وتم إضافة
متغير سادس إلى المؤشر (درجات االختبار في المدرسة االبتدائية
المحلية).

المصدر:
https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/2
01810/Selective%20Enrollment%20HS%20SnapshotFeb%202018-Consortium.pdf
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تفاصيل إضافية عن القبول في شيكاغو
•

•

يتم استخدام ثالثة معايير في طلبات التقديم ،مرجحة بالتساوي .يتم قياس نتيجة طلبات التقديم من 900
نقطة ،حيث يُش ّكل كل معيار  300نقطة.
– المعدل التراكمي يتضمن القراءة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية
– يتم ضرب النسب المئوية في القراءة والرياضيات لمقاييس التقدم األكاديمي التابعة لجمعية التقييم
الشمالية الغربية في  1.515بحد أقصى  150نقطة لكل منهما
– يتم ضرب النسب المئوية الختبار القبول في  3.03للحصول على درجة قصوى تبلغ  300نقطة
– يتضمن الموقع "حاسبة النقاط" لمساعدة المتقدمين على فهم النتيجة التي يحتاجونها في اختبار القبول.
يتم توزيع الدعوات داخل المستويات االجتماعية واالقتصادية على المتقدمين األعلى مرتبة داخل المستوى.
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مدارس شارلوت مكلنبورغ
•
•

•
•
•

يستخدم الوضع االجتماعي واالقتصادي في عملية السحب العشوائي لبرامج المغناطيس ( 68مدرسة)
تأتي المعلومات من مصدرين:
– التعداد  /مسح المجتمع األمريكي:
قدرة اللغة اإلنجليزية (أي ما إذا كانت اللغة اإلنجليزية "يتم التحدث بها" بشكل جيد في المنزل أم ال)
•
تكوين األسرة (أي ،هل يعيش في منزل واحد لجميع أفراد األسرة أم يعيش بين منزلي الوالدين)
•
دخل األسرة
•
ملكية المنزل
•
التحصيل التعليمي للوالدين
•
– المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا
دخل األسرة
•
التحصيل العلمي
•
عدد القاصرين في األسرة
•
يتم استخدام معلومات التعداد لتحديد حالة الوضع االجتماعي االقتصادي المنخفضة والمتوسطة والعالية لكل كتلة تعداد في المقاطعة .هذه الفئات تتناسب مع بعضها
البعض وتنقسم بالتساوي في جميع أنحاء المحافظة.
يتم استخدام المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا لتحديد حالة الوضع االجتماعي االقتصادي الثانية الستخدامها في عملية السحب العشوائي .على سبيل المثال ،قد يكون للزوجين
األثرياء والمتعلمين في الكلية الذين يعيشون في كتلة منخفضة من حيث الوضع االجتماعي واالقتصادي أولوية سحب عشوائي منخفضة/عالية.
هناك ما مجموعه  12من التسميات (عالية |عالية ،عالية | متوسطة ،عالية | منخفضة ،عالية | فارغة ،وما إلى ذلك) ،وتستخدم التسميات كأولويات في عملية السحب
العشوائي.

المصدر :مستويات الوضع االجتماعي االقتصادي 18-17؛ العرض التقديمي لعام 2016

