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�

 نحن نشجعك ع� استخدام هذا التقارير من أجل
تعرف على المزید حول مدرستك والمنطقة التعلیمیة الخاصة بك 

 ابدأ المحادثات مع أعضاء المجتمع المدرسي واطرح األسئلھ
االنخراط مع مجتمعات المدرسة لتحدید ما تقوم بھ المدارس بشكل جید وأین یمكنھم التحسین

.

� تقارير األداء
� تمكنت بها NJDOE من قياس األداء المدر�� وإنجاز الطالب �� كان لوباء COVID-19 المستمر تأث�� كب�� ع� الطريقة ال��

ى . بعض البيانات ليست كذلك متوفرة ع� اإلطالق وقد ال تبدو البيانات األخر المدر�� 2020-2019
�

� � � ، 
� السنوات السابقة

كما كانت ��
� قياس العمل الجاد والمثابرة للطال ب

�� أيضا تدرك أن بياناتنا الحالية ال يمكن أن تبدأ   NJDOE
� وأفراد المجتمع خالل هذا العام الصعب العائالت والمعلم��

ة ح أين البيانات مفقودة أو متأثر � جميع أنحاء تقارير أداء المدرسة ل��
� المالحظات �� يتم تضم��

بواسطة COVID-19 ويتوفر تأث�� جديد لـ COVID-19 ع� مورد توفر البيانات لتلخيص ذلك المعلومة.
.

تحسينات ع� تقارير أداء المدارس2019-2020

:

� ��

ا13 ابريل2021 

� أولياء األمور واالوصياء وأعضاء المجتمع المدر
أعزا��

� �� 2019-2020 ، وال�� ويدكم بمعلومات حول تقارير أداء مدارس نيو ج�� � أكتب إليكم ل��
تم إصدارها مؤخًرا و�� متوفرة ع� صفحة الويب  ع� العنوان

www.njschooldata.org.

�� تزويد أولياء األمور والطالب ومجتمعات المدرسة � نيو ج��
ام إدارة التعليم �� � تعكس تقارير أداء المدرسة ال��

�  ما
ة ومتنوعة من المعلومات حول كل مدرسة ومنطقة. يمكن استخدام هذه التقارير كأداة للمساعدة �� بمجموعة كب��

.إذا كان لدى جميع الطالب وصول عادل إ� المستوى العا��

�� أنه من األهمية بمكان استخدام ما هو متاح � واليه نيوج��
� كان مختلًفا عن أي عام آخر ، ويعتقد وزارة التعليم ��

� أن العام الما�� ح�� �
��

ة داخل المقاطعات والمجتمعات ، للبدء � تم جمعها مبا�� � التقارير ، إ� جانب المعلومات األخرى ال��
البيانات الواردة ��

� إيجاد طرق لمعالجة آثار وتأكد من حصول جميع الطالب
� المعلومات ، واالستمرار ��

المحادثات ، وتحديد الفجوات ��
� يحتاجون إليها .ع� الدعم والموارد ال��

ان مع بيانات المدرسة والمنطقة المتاحة لتحديد أولويات الصيف � استخدامها باالق��
أيضا ، تقارير أداء المدرسة ينب��

 .وبرمجة العام الدرا�� واستخدام مال الواليات والمال الفيدرا��

� تم جمعها خالل � تستجيب لتعليقات والبيانات ال�� ات ال��  تتضمن تقارير 2019-2020 التغي��
ة  وأثناء جائحة كورونا السنوات العديدة األخ��

ات : :تشمل هذة التغي��

� التعليم
��

ة



تصمیم تقریر جدید مع صور محّسنة وأدوات تنقل جدیدة  
بیانات إضافیة حول مجموعات التخرج لتوفیر مزید من المعلومات حول الطالب الذین لم یتخرجوا موارد 

تأثیر توفر البیانات في التقاریر جدیدة للمساعدة في شرح 
حقل سردي جدید ، "التعلم أثناء وباء كوفید 19 ، إلعطاء المناطق فرصة لمشاركة المعلومات حول كیفیة 

استجابتھم للوباء

� � اكمال استطالع الرأي حول اداء � �  �التقارير المستقبلية  . ير�� تواصل NJDOE الس� للحصول ع� مدخالت عامة حول طرق تحس��
� إ�

و�� احات أو إرسال بريد إلك�� reportcard@doe.nj.gov المدرسة  مع التعليقات واالق��
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