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 ؟SPRالذي یفعلھ تقریر تقدم المدرسة  ما

 
 التحصیل –لنجاح الطالب ة األھمیاألكثر المجاالت كل سنة. یقدم التقریر معلومات عن أداء المدرسة في  التعلیمیة فیالدلفیامنطقة أداة، تنتجھا ) ھو SPRالمدرسة (تقدم تقریر 

 على معرفة: SPRیساعدنا . یةالوظیفللكلیة والحیاة واالستعداد المدرسي والسالمة،  المناخ، التقدمالدراسي و
 

 مدارس قویة في أي مجاالت؟ ةأی 
  األطفال في المستویات العلیا؟این یتم تحصیل 
  للطالب؟في كل مدرسة من أجل تحسین النتائج تغیرھا یجب مجاالت ایة 

 
  SPRمستویات تقریر تقدم المدرسة 

 التالیة: ةاألربعالمستویات من  ةواحدلاإلجمالیة، یتم تعیین المدارس ائجھم %. استناداً إلى نت100تستطیع المدارس إحراز النقاط من صفر إلى 

 

 
 نموذجي

(75-100%) 

 
 تدعیم

(50-74%) 

 
 مراقبة

(25-49%) 

 
 
 
 

 تدخل
(0-24%) 

    
ھذه المدارس على حصلت  – نموذجي

درجات عالیة، وھي من بین األفضل في 
 المدینة.

ھذه المدارس العدید من لدى  – تدعیم
، ومع بعض علیھا لبناءلمجاالت القوة 

المساعدة المستھدفة، ینبغي أن تھدف إلى 
 تحسین مطرد.

لدى المدارس في ھذه المجموعة  – مراقبة
ولكن بعض مجاالت األداء الصلبة، 

عموما تحتاج إلى التركیز المكثف والدعم 
 لتتحسن.

منخفض،  األداء في ھذه المدارس – تدخل
وھناك حاجة إلى التغییر. تتطلب ھذه 

المدارس االھتمام الفوري وتقدیم 
 المساعدة.

 
 كذلك.  SPRومقیاس على تقریر تقدم المدرسة  قسمكل  تسجیل النقاط ھذا لفھم كیفیة أداء مدرستكم فيیمكن استخدام نظام 
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 ؟ SPRكیف تحصل مدرستي على نقاط تقریر تقدم المدرسة 

ار بعین االعتبواالعدادیة یة االبتدائالنتیجة النھائیة للمدارس تأخذ . على سبیل المثال، الذین تخدمھملمدرسة على الطالب لالنتیجة اإلجمالیة نحو صلھ یتحیتم ما بالضبط یعتمد 
من تقریر أو قسم  مجال. یوجد لكل یفیةو الحیاة الوظكلیة االستعداد للبعین االعتبار نتیجة تقریر تقدم المدرسة للمدارس الثانویة تأخذ ، بینما التقدم، والمناخ المدرسيلتحصیل، ا

 مختلف ضمن النتیجة اإلجمالیة.معیار ، SPRتقدم المدرسة 
 

 
 

 
 
 
 

 من.ویمكن استخدامھا لفھم التغیرات في األداء على مر الزالمنطقة التعلیمیة بالنسبة إلى أھداف أداء المدرسة  یةاإلجمالیة للمدرسة كیفالنتیجة تظھر 
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  SPRفھم أقسام تقریر تقدم المدرسة 
 

 االستعداد للكلیة والحیاة الوظیفیة المناخ المدرسي التقدم التحصیل
بطریقة الطالب یقرأ ویكتب ھذا القسم كیف یقیس 

  ،العلومتعلم الریاضیات، وجیدة وكیفیة األداء في 
للطالب متعلمي اللغة جادة اللغة عن إفضال

 اإلنجلیزیة.

بقدر الطالب  ھتعلمیما إذا القسم ھذا ح ضیو
من سنة إلى أخرى في القراءة/األدب كاف 

طالب وما إذا كان والریاضیات، العلوم، 
 .للتخرجالمدارس الثانویة على المسار الصحیح 

داعما ینبغي أن تكون المدرسة مكاناً أمنا و
ھذا القسم یقیس الطالب أن تكون. حیث یریدھا 

تقاریر الو ،مشاركة الطالبحضور الطالب، 
 الدراسة االستقصائیة السنویة.التي تنتج من 

ما إذا یتم تخریج طالب المدارس القسم ھذا یوضح 
كلیة لل مالثانویة وما إذا كانوا مستعدین لمتابعة أھدافھ

 للمدارس الثانویة).فقط المھنیة (الحیاة و

 ؟SPRما ھي البیانات التي ینظر الیھا تقریر تقدم المدرسة 
  كیستون/إجادة امتحاناتPSSA 
 إجادة ACCESS  االنجلیزیة(لمتعلمي اللغة( 
 القراءة حسب مستوى الصف 

 مؤشر معدل النمو )AGI( 
 تطور ACCESS  لمتعلمي اللغة)

 اإلنجلیزیة)
  نسبة الطالب الذین ھم على المسار

 الصحیح
  المساوة 

 الحضور 
 الحجز المدرسي 
 التعلیق 
  الطالب واألھلاستطالع 

 التخرج من المدرسة الثانویة 
 االلتحاق بالكلیة 
 التحضیر للكلیة/الحیاة المھنیة 
  استطالعات الطالب 

 ھاما؟لماذا یعتبر ھذا 
مستوى الصف إلى النجاح حسب القراءة تؤدي 

 في المجاالت األكادیمیة األخرى.

طالب على خیارات یؤثر التحصیل المبكر لل
 التحویل والقبول في المدارس الثانویة.

على دخول ختبارات االیمكن أن تؤثر نتائج 
 كلیة (لطالب المدارس الثانویة).ال

التقدم الجوھري ھو المتخلفین، للطالب 
في نھایة المطاف على مستوى لألداء ضروري 

 الصف. 

 من خالل المدرسة الثانویةعدم التقدم یضع 
الطالب الساعات المعتمدة من المطلوب العدد ب

 في خطر التوقف عن الدراسة. 

األساس لتعلم القوي ھو  يمدرسالمناخ ال
 الطالب.

لن  فانھماألطفال إلى المدرسة، لم یذھب إذا 
 یتعلموا.

والطالب أمرا حاسما للنجاح األھالي أصوات 
 في المدارس.

الفرص للطالب یزید التخرج من المدرسة الثانویة 
 في وقت الحق في الحیاة.

ة یصحالحالة الخریجي المدارس الثانویة في یساھم 
 مدینة.لل

ما ھو أفضل في  ااستعداداألفضل ون خریجیفعل ال
 الوظیفیة.الحیاة كلیة/ال

 ماذا یمكنك أن تفعل؟
 خارج المدرسة.دعم تعلم الطالب ا

قصارى بذل على على الدوام وشجعھم ، تھمجاھزی، تأكد من االختبارمواعید من  ةعلى بینكن 
 م. جھدھ

 .العالماتوبطاقات المرجعیات في  أداء الطالبراقب 

 ومدرسیھم.الطالب مع  المساقمحتوى ناقش 

 لتحسین تحصیل الطالب.) SAC( االستشاري المدرسي المجلسعمل مع المدرسة و/أو ا

 

وشجع  خذ الدراسة االستقصائیة السنویة
 كذلك. أخذھاالطالب على 

 أكثر من یوم ونفوتیال تأكد من أن الطالب 
أو بعذر ، من المدرسة في الشھر )1واحد (

 بغیر عذر. 

المجلس االستشاري عمل مع المدرسة و/أو ا
 لتحسین المناخ المدرسي. )SAC(المدرسي 

 

سترداد النقاط أو البرامج اسجل الطالب في برامج 
 اللحاق بالركب.من أجل  یةالصیف

لوصول إلى اإلثراء والبرمجة امكانیة ااقم بزیادة 
 .ةالوظیفیالحیاة تعد الطالب للكلیة والتي سوف 

 .حضورالشدد على أھمیة 

اتخاذ الدراسة االستقصائیة شجع الطالب على 
 السنویة.
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  SPRموارد إضافیة لتقریر تقدم المدرسة 

: البنود التي یقیسھاو SPRتقریر تقدم المدرسة موارد إضافیة ومعلومات حول منطقة فیالدلفیا التعلیمیة في  )SPR(تقریر تقدم المدرسة ل االلكتروني موقعالیتضمن 
report-progress-http://www.philasd.org/language/arabic/school. 

فضال عن قواعد ، )لغاتمتوفر بعدة (تقریر تقدم المدرسة  –ودلیل األھل واألسرة ، الشائعة سئلةاأل، SPRلتقریر تقدم المدرسة دلیل المستخدم  ونفي ھذه الصفحة سوف تجد
 .SPRالتي توفر تفاصیل حول كیفیة حساب كل بند من موارد ، لتقریر تقدم المدرسةالعمل 

 

 أخرى االختبار ومواعید ھامة

: تكمدرسلمولطالبكم ومواعید ھامة أخرى  ومواعید التسجیل ةاالختبار القادممواعید من  ةعلى بین واكونتبشكل منتظم لمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة في االلكتروني  التقویم واراجع
http://www.philasd.org/language/arabic/calendar. 

 

 الدراسات االستقصائیة السنویة

 :تحسینالوكیف یمكننا تكم عن مدرسلتخبرونا  خص األھل وأولیاء األمورالذي یالسنوي  االستطالع! اكملوا ارائكمنحن نرید 
http://philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=ar. 

 .schoolsurveys.philasd.org: فیالدلفیا التعلیمیةااللكتروني لمنطقة موقع الفي  لمدرستكماالستطالع نتائج راجعوا 

 

 وادعموا تحسین المدرسةشاركوا 

لطالبكم دعم تقدیم الكیفیة أفضل لمزید من المعلومات حول  )FACE(المجتمع المحلي و ألسرةاشراك امكتب زوروا الموقع االلكتروني ل
 www.philasd.org/language/arabic: ومدرستكم

تحسین المناخ  ،طالبللللمساعدة في دعم التحصیل الدراسي  )SAC(المجلس االستشاري المدرسي إلى خذوا بعین االعتبار انضمامكم ! شاركوا
 المدرسي والثقافة، وتعزیز مشاركة األسرة.

http://www.philasd.org/language/arabic/school-progress-report
http://www.philasd.org/language/arabic/calendar
http://philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=ar
http://www.philasd.org/language/arabic

