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صفحة 2

ملحة عن جودة املدرسة للعام الدرايس  /2015-2014مدرسة ثانوية للتحويل
)New York City Transfer High School (09M999
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يقدم هذا القسم معلومات عن نتائج املدرسة يف امتحانات الوالية ،مبا يف ذلك منو التالميذ وأداءهم ،وكيف كان أداء التالميذ يف الدورات الدراسية األساسية ،ومدى جاهزية التالميذ
للمدرسة الثانوية.

التقدم نحو التخرج
وحدات الكريديت الدراسية

8.1

متوسط وحدات الكريديت
املكتسبة بواسطة التالميذ الذين
بدؤوا العام بـ 22وحدة كريديت
دراسية أو أقل.
مجموعة املقارنة*5.1 :

التخرج

8.8

جميع التالميذ

%63

تالميذ آخرين كبار يف السن /ذوي رصيد
التالميذ األكرث عرضة لخطر الرسوب متأخر من وحدات الكريديت

%37

متوسط وحدات الكريديت
املكتسبة بواسطة التالميذ الذين
بدؤوا العام بـأكرث من  22وحدة
كريديت دراسية.

من التالميذ تخرجوا
من املدرسة الثانوية.

معدل التخرج للتالميذ الذين
دخلوا هذه املدرسة وهم بعيدون
جدا ً عن مسار عمرهم.

معدل التخرج للتالميذ الذين
دخلوا هذه املدرسة وهم بعيدون
عن مسار عمرهم.

مجموعة املقارنة*7.2 :

مجموعة املقارنة*%42 :

مجموعة املقارنة*%25 :

مجموعة املقارنة*%35 :

االستمرار يف املدارس الثانوية

ما هي درجة جودة املساعدة التي تقدمها املدرسة للتالميذ لتحسني
مستويات اإلجادة لديهم واجتياز امتحانات الريجنت؟
اللغة اإلنكليزية

البيئة الحية

الجرب

الدراسات االجتامعية

معدل القيد مبراحل التعليم ما بعد الثانوي

مفتاح الرموز
ممتاز
جيد
مقبول
ضعيف

من التالميذ تخرجوا من املدرسة الثانوية وتسجلوا
يف كلية أو غريها من برامج التعليم ما بعد
الثانوية خالل  6أشهر

مجموعة املقارنة*%21 :

جرس فجوة اإلنجاز

%86

الريجنت

%32

%57

من التالميذ تخرجوا ،أو حصلوا عىل شهادة
معادلة الدراسة الثانوية ،أو حصلوا عىل
اعتامدات دراسية بديلة ،أو بقوا مقيدين
وداوموا عىل الحضور يف هذه املدرسة.
مجموعة املقارنة*%56 :

مدى جودة قيام هذه املدرسة مبساعدة مجموعات مختلفة
من التالميذ عىل التخرج؟
متعلّمي اللغة اإلنكليزية
التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة
التالميذ كبار السن /ذوي الرصيد املتأخر من وحدات
الكريديت

يعتمد معدل التخرج يف مراكز الحي للبالغني الصغار ( )YABCعىل ما إذا كان التالميذ يتخرجون خالل ست سنوات من بدء املدرسة
الثانوية ،أو سبع سنوات من بدء دخول التلميذ لهذه املدرسة وهو متخلف بقدر كبري عن مسار من هم يف سنه .التالميذ اآلخرين
(من األفواج السابقة) الذين تخرجوا هذا العام يتم تضمينهم أيضأً.

خيارات ما بعد املرحلة الثانوية التي سلكها تالميذ هذه املدرسة:

 %3جامعة مدينة نيويورك ( - )CUNYدراسة ألربع سنوات
 %26جامعة مدينة نيويورك ( - )CUNYدراسة لسنتني
 %2جامعات عامة بوالية نيويورك
 %1جامعات خاصة بوالية نيويورك
 %2جامعات خارج الوالية
 %0جامعات أخرى

"مجموعة املقارنة" تتكون من تالميذ من مدارس أخرى يف أنحاء املدينة وضعهم مشابه جدا ً لتالميذ هذه املدرسة ،بناء عىل دخلهم ،ودرجات االمتحانات ،ووضع اإلعاقة ،واالحتياجات االقتصادية ،ووضعية
تخطي سن املدرسة .إن مقارنة نتائج املدرسة مع "مجموعة املقارنة" يقدم رؤية تتعلق مبدى جودة مساعدة املدرسة للتالميذ يف ضوء نقطة البدء الخاصة بهم والتحديات التي يواجهونها.

إن تقديرات األقسام مبنية عىل معلومات أكرث مام هو مذكور يف هذا التقرير املخترص .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة الرابط التايلhttp://schools.nyc.gov/Accountability :
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املنهج الدرايس والتدريس مصمامن إلرشاك التالميذ ،ورعاية مهارات التفكري النقدي ،وهام متوافقان مع املعايري األساسية املشرتكة للتعلم.

امل

مع

االستبيان

2

%89

ردوا بطريقة إيجابية عىل
األسئلة حول التدريس
الصارم
املدينة%85 :

أسئلة مختارة
%89من التالميذ قالوا أنهم تعلموا الكثري من املعلومات املرتدة عن عملهم (املدينة)%84 :
%94من التالميذ يعرفون ما يريد معلميهم أن يتعلموه يف الفصل (املدينة)%90 :

%88من املعلمني قالوا أن التالميذ يبنون عىل أفكار بعضهم البعض أثناء مناقشات الفصل (املدينة)%78 :

معلمون متعاونون

يشارك املعلمون يف فرص للتطور والنمو ويساهمون يف التحسني املتواصل للمجتمع املدريس.

استبيان

%92

ردوا بطريقة إيجابية عىل
األسئلة حول املعلمون
املتعاونون
املدينة%86 :

أسئلة مختارة
 %92من املعلمني قالوا أنهم يعملون سوياً لتصميم الربامج التدريسية (املدينة)%91 :

 %88من املعلمني قالوا أنه اتيحت لهم الفرصة للعمل بإنتاجية مع زمالء يف مدرستهم (املدينة)%85 :
 %96من املعلمني قالوا أنهم يشعرون باملسؤولية تجاه تعلم جميع التالميذ (املدينة)%89 :

بيئة داعمة

تؤسس املدرسة ثقافة تشعر التالميذ باألمان ،والتحدي للنمو ،والدعم لبلوغ التوقعات العالية.

2معدالت الرد عىل االستبيان
املعلمون%54 :
اآلباء%6 :
التالميذ%59 :

مفتاح الرموز
ممتاز
جيد
مقبول

استبيان

%84

ردوا بطريقة إيجابية عىل
األسئلة املتعلقة بالبيئة
الداعمة
املدينة%83 :

أسئلة مختارة
 %81من املعلمني يشعرون باألمان يف املمرات ،ودورات املياه ،وغرف الخزائن ،والكافيرتيا.
(املدينة)%84 :
 %79من التالميذ قالوا أن املعلمني الحظوا عندما كانوا يشعرون باالضطراب أو لديهم انفعاالت صعبة
(املدينة)%71 :
 %87من التالميذ قالوا أن هذه املدرسة تدعم التالميذ يف التنقل خالل عملية ما بعد املرحلة الثانوية
(املدينة)%82 :

ضعيف
إن تقديرات األقسام مبنية عىل معلومات أكرث مام هو مذكور يف هذا التقرير املخترص .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة الرابط التايلhttp://schools.nyc.gov/Accountability :

البيئة األقل تقيداً

نقل التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة إىل بيئة أقل
تقيدا ً
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تلهم القيادات املدرسية مجتمع املدرسة برؤية تدريسية واضحة وتوزيع القيادة بطريقة فاعلة لتحقيق تلك الرؤية.

ت وثيقة بني األرسة وامل

جتم

ع امل

حيل

قا

صارم

قيادة مدرسية ف َّعالة
االستبيان

2

%84
ردوا بإيجابية عىل األسئلة
املتعلقة بالقيادة الفعالة

املدينة%82 :

أسئلة مختارة
يوصل رؤية واضحة عن هذه املدرسة (املدينة)%86 :
 %96من املعلمني قالوا أن مدير املدرسة ّ
 %92من املعلمني قالوا أن املنهج والتدريس منسقني جيدا ً عرب املستويات املختلفة للصفوف
(املدينة)%82 :

 %85من اآلباء يشعرون بأن مدير املدرسة يعمل من أجل خلق حس مجتمعي يف املدرسة (املدينة)%89 :

عالقات وثيقة بني األرسة واملجتمع املحيل

معلومات إضافية

إن الغرض من هذا التقرير هو تقديم
ملخص مفيد ملعلومات املدرسة ،لكنه ال
يغطي كل يشء.

ملعرفة املزيد ،نشجع اآلباء عىل مراجعة
موارد إضافية ،مثل دليل املدرسة ،ودليل
جودة املدرسة ،ومراجعة الجودة ،واستبيان
مدارس مدينة نيويورك ،والتحدث مع أعضاء
من املجتمع املدريس.

تك ّون املدرسة رشاكات فاعلة مع العائالت واملنظامت الخارجية لتحسني املدرسة.

استبيان

%79
ردوا بطريقة إيجابية عىل

األسئلة املتعلقة بالصالت القوية
بني العائلة واملجتمع
املدينة%75 :

أسئلة مختارة

 %94من اآلباء قالوا إن طاقم املدرسة يتواصل بصفة دورية معهم حول كيفية قيام أفراد الطاقم باملساعدة
يف تعليم أطفالهم (املدينة)%88 :
 %95من اآلباء يشعرون بأن املعلمني يحاولون فهم مشكالت وشواغل العائالت (املدينة)%90 :

 %96من املعلمني قالوا أن املعلمني يف هذه املدرسة يعملون عن كثب مع العائالت لتلبية احتياجات التالميذ
(املدينة)%91 :

الثقة
2معدالت الرد عىل االستبيان
%54
املعلمون:
%6
اآلباء:
%59
التالميذ:

العالقة ما بني اإلداريني واملعلمني والتالميذ والعائالت تقوم عىل الثقة واالحرتام.

استبيان

%91
ردوا بطريقة إيجابية عىل
األسئلة املتعلقة بالثقة
املدينة%89 :

أسئلة مختارة

 %75من املعلمني قالوا أنهم يثقون يف مدير املدرسة (املدينة)%82 :

 %96من املعلمني قالوا أنهم يثقون يف بعضهم البعض (املدينة)%87 :

 %94من اآلباء قالوا أن طاقم املدرسة يعمل بجد من أجل بناء عالقات موثوق بها معهم (املدينة)%91 :
 %88من التالميذ قالوا أن املعلمني يعاملوهم باحرتام (املدينة)%86 :

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا املستند ،نرجو مراجعة الرابط التايلSnapshotFamilyGuideHS2015.pdf/0/http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/7A334DFB-D6DD-4740-A849-E2B01B628BA6 :
مراجعة الجودة:
االستبيان املدريس ملدينة نيويورك:
دليل مدارس مدينة نيويورك:

Quality_Review_2015_HST_M999.pdf/15-http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015
Survey_2016_M999.pdf/16-http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports//2015
6049combined2ndproof.pdf/0/409F-970B-1BCBE3A77972-0646-http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/21205E01

