الوصول إلى بيانات المساءلة
توفر إدارة التعليم العام بوﻻية ويسكونسن بوابة  WISEdashالعامة للعائﻼت والمجتمع للوصول إلى بيانات حول إدارة المنطقة التعليمية
أو مدارس معينة .من المهم فهم بيانات أداء الطﻼب في مدرستك .سيساعدك هذا الدليل في الوصول إلى تاريخ المساءلة لمدارس ميلووكي
العامة ويزودك بإرشادات لتحديد موقع المعلومات عن مدرستكً .
أوﻻ ،ادخل إلى هذا الموقع اﻹلكتروني
 https://wisedash.dpi.wi.gov/Dashboard/dashboard/16840للوصول إلى الصفحة اﻻفتتاحية وفيديو البدء السريع حول
التنقل في الموقع .انقر فوق أيقونة البدء السريع لبدء التدريب.

ثانيًا ،سننظر في بيانات مدرسة ميلووكي العامة لمساءلة قانون النجاح لكل طالب ) .(ESSAانقر فوق هذا الرابط لﻼنتقال مباشرة إلى
الموقع ﻻستعراض قانون النجاح لكل طالب )  ESSA): https://wisedash.dpi.wi.gov/Dashboard/dashboard/21996توفر
الصفحة اﻻفتتاحية معلومات أساسية حول مختلف مكونات قانون النجاح لكل طالب ).(ESSA

يوفر هذا القسم الوصول إلى مساءلة قانون النجاح لكل طالب ) (ESSAبما يتضمنه من معلومات أساسية .يتم الوصول إلى معلومات
محددة حول إدارة المنطقة التعليمية ومدرستك من خﻼل الرابط المؤشر عليه بالسهم.
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في هذه الصفحة ،يمكنك الوصول إلى تقارير مساءلة قانون النجاح لكل طالب ) (ESSAبالتمرير ﻷسفل الصفحة .للوصول إلى التقارير
لجميع المدارس في الوﻻية ،انقر فوق أيقونة التالي:

يمكن استخدام القائمة المنسدلة لتحديد مدارس ميلووكي العامة.

ثم يمكنك الوصول إلى تقرير المدرسة عن طريق اختيار المدرسة من القائمة المنسدلة .انقر على الروابط باللون اﻷزرق للوصول إلى
التقارير.

في هذه الحالة ،إذا قمت بالنقر فوق
 ،Bryant Elفسيقوم الموقع بتحميل
تقارير مساءلة قانون النجاح لكل
طالب ) (ESSAلمدرسة Bryant
.Elementary School
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واﻵن ،ارجع إلى استعراض الموقع حتى نتمكن من مراجعة بيانات إدارة المنطقة التعليمية من خﻼل النقر على:
 https://wisedash.dpi.wi.gov/Dashboard/dashboard/21996واختر مدارس ميلووكي العامة باستخدام القائمة المنسدلة
لتصفية البيانات .انقر فوق كلمة  Districtثم اكتب  Milwaukeeفي مربع البحث ثم انقر فوق النقطة الموجودة أمام  .Milwaukeeأو قم
بالتمرير على قائمة إدارات المناطق التعليمية حتى تصل إلى ميلووكي ،ثم انقر فوق النقطة الموجودة أمام ميلووكي .ثم انقر فوق جزء
مختلف من الشاشة.

سوف تعرف أنك وصلت إلى هناك بنجاح إذا رأيت كلمة  Milwaukeeمدرجة في أيقونة تصفية البيانات.

للوصول إلى البيانات ،يمكنك التمرير ﻷسفل إلى قسم بيانات أداء الطالب .سيشرح هذا القسم البيانات المستخدمة في المساءلة ويربطك
بالبيانات الفعلية.

3

تشمل بيانات المساءلة ما يلي:
التحصيل – اختبار  Wisconsin Forwardواختبار  ACTفي آداب اللغة اﻹنجليزية والحساب
التقدم – ما يحققه الطالب من تقدم في التقييمات على مستوى الوﻻية.
معدل التخرج – يتم استخدام متوسط  4سنوات و  7سنوات للمساءلة.
إتقان اللغة اﻹنجليزية – تقدم متعلم اللغة اﻹنجليزية في إتقان اللغة اﻹنجليزية.
الغياب – معدل تغيب الطالب أو حضور الطالب أقل من  %90من وقت المدرسة.
للوصول إلى البيانات ،انقر على الرابط باللون اﻷزرق:

يمكنك أيضًا اﻻنتقال إلى البيانات باستخدام الروابط في أعلى الصفحة.

سيؤدي النقر فوق بيانات أداء الطالب أيضًا إلى ربطك بالبيانات المستخدمة في مساءلة قانون النجاح لكل طالب ).(ESSA
للوصول إلى بيانات مدرستك ،حدِّد مجموعة بيانات محددة مثل  ACTأو  Forward Examأو معدل التخرج.

انقر على أيقونة بيانات التصفية.
أنقر فوق المدرسة.
إما أن تقوم بالتمرير على مدرستك أو تكتب اسم المدرسة في خانة البحث.
انقر فوق الزر التالي ﻻسم المدرسة.

مﻼﺣﻈة :يمكنك أيضًا أن تبحث حسب المجموعة أو نوع اﻻختبار أو العام الدراسي
أو موضوع اﻻختبار ،وما إلى ذلك .سيكون لكل مقياس خيارات مماثلة وتلك
الخاصة بالمقياس.
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الغرض:
تحدِّد مساءلة قانون النجاح لكل طالب ) (ESSAالمدارس التي تحتاج إلى مستويات مختلفة من الدعم .يمكن تحديد المدارس على النحو
اﻵتي:
الدعم والتحسين الشامل  -أداء الطالب اﻹجمالي أقل من النسبة المئوية الخامسة في الوﻻية و  /أو معدل التخرج أقل من  %67لعامين
متتاليين.
الدعم والتحسين المستهدف  -تحقق مجموعات الطﻼب )على سبيل المثال ،العرقية  /اﻹثنية ،وفئات التعليم الخاص( أدا ًء أقل بكثير من
أداء جميع الطﻼب في الوﻻية وجميع الطﻼب في تلك المجموعة.
الدعم والتحسين اﻹضافي المستهدف  -تم تحديد المجموعة كمجموعة دعم وتحسين مستهدف ،لكن أداء المجموعة أقل من النسبة المئوية
الخامسة في الوﻻية.
يجب على المدارس التي تم تحديدها أن تشارك بنشاط في إجراءات تحسين المدرسة التي تستهدف مجاﻻت حاجتها المحددة.
توافر البيانات
تتم التقييمات في فصل الربيع من كل عام في الفترة من مارس إلى مايو .يتلقى أولياء اﻷمور تقارير الطﻼب الفردية من تقييمات الوﻻية في
غضون بضعة أشهر بعد إدارة التقييمات .البيانات متاحة للجمهور في أكتوبر بعد التقييم على بوابة  WISEdashالعامة.
بيانات التخرج والحضور متاحة للجمهور في فصل الشتاء )يناير  -فبراير(.
يُدار برنامج  ACCESSلمتعلمي اللغة اﻹنجليزية من ديسمبر حتى أوائل فبراير .يتم توفير بيانات أداء متعلم اللغة اﻹنجليزية ﻷولياء اﻷمور
من أبريل إلى مايو ،وهي متاحة للجمهور من يوليو  -أغسطس.
يتم إصدار تقارير مساءلة قانون النجاح لكل طالب ) ( ESSAبشكل آمن للمدارس في ديسمبر وهي متاحة للجمهور من يناير إلى وفبراير.
لمزيد من اﻷسئلة حول مساءلة قانون النجاح لكل طالب ) (ESSAوالوصول إلى البيانات على بوابة  WISEdashالعامة ،يُرجى المراسلة
على عنوان البريد اﻹلكتروني  assessment@milwaukee.k12.wi.usأو اﻻتصال بالرقم .414-475-8258
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