
مکتب دایر کلی
کارت گزارش پاسخگویی مکتب

 مکتب18-2017گزارش شده با استفاده از معلومات سال 
19-2018ۀنشر شد دوران 

) را بته نشتر برستاند. کتتارتSARC فبروری هر سال، از هر مکتب در کلفرنیا مطابق به قانون ایالتی خواسته میشود تتا کتتارت گتتزارش پاستتخگویی مکتتتب (1تا تاریخ 
)،LCFF) دارای معلومات در مورد وضعیت و عملکرد هر مکتب دولتی در کلفرنیا است. زیر اثر فورمتول تمویتتل کنتتترول محلتی (SARCگزارش پاسخگویی مکتب (

) را آماده بسازند که در مورد قصد شان جهت رسیدن بتته اهتتداف مشتتخص-LCAPۀ) باید یک برنام پاسخگویی و کنترول محلی (LEAتمام آژانس های آموزشی محلی (
مکتب برای همه دانشجویان، با فعالیت های مشخص برای رسیدگی به ارجحیت هتتای ایتتالتی و محلتتی، توضتتیحات ارائتته میکنتتد. در کنتتار آن، معلومتتات گتتزارش شتتده در

) مطابقت میکند.SARC) با معلومات گزارش شده در کارت گزارش پاسخگویی مکتب (LCAPۀبرنام پاسخگویی و کنترول محلی (

) بتته آدرسSARC)، از ویتتب ستتایت (CDE)، از وزارت آمتتوزش کلفرنیتتا (SARCبتترای معلومتتات در متتورد نیازهتتای کتتارت گتتزارش پاستتخگویی مکتتتب (•
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.بازدید نمایید 

(CDE)، از وزارت آمتتتوزش کلفرنیتتتا (LCAPۀ) یتتتا برنامتتت پاستتتخگویی و کنتتتترول محلتتتی (LCFFبتتترای معلومتتتات در متتتورد نتتتی (•  ،(LCFFبتتته آدرس (
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.دیدن نمایید 

برای معلومات بیشتر در مورد مکتب، والدین/نگران ها و اعضای جامعه باید به مدیر یا دفتر منطقه ای مکتب به تماس شوند.•

DataQuest
DataQuest ۀ یتتتتتتتک ابتتتتتتتزارک داد آنلیتتتتتتتن استتتتتتتت کتتتتتتته در صتتتتتتتح انتتتتتتتترنت ) بتتتتتتتا آدرسCDE، وزارت آمتتتتتتتوزش کلفرنیتتتتتتتا (DataQuestۀ

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/،استتت کتته دارای معلومتتات اضتتافی در متتورد ایتتن مکتتتب و مقایستته هتتای مکتتتب بتته منطقتته و شتتهرک استتت. مشخصتتاا
DataQuestیک سیستم دینامک است که گزارش ها را برای پاسخگویی (مانند، معلومات آزمایش، داخله، فارغین مکتب لیسه، کستتانیکه از شتترایط افتیتتده، داخلتته در 

کورس، کارگیری و معلومات در مورد یادگیرنده های انگلیسی) را تهیه میکند.

دسترسی انترنتی
ۀدسترسی انترنتی در کتابخانه های عمومی و دیگر موقعیت های که برای عموم قابل دسترسی اند (مانند کتابخان دولتتتی کلفرنیتتا). دسترستتی بتته انتتترنت در کتابختتانه هتتا و
موقعیت های عمومی عموماا براساس اول بیایید، اول بگیرید، فراهم میشود. دیگر محدودیت های استفاده میتواند شامل ساعت های عملیات، طتتول زمتتانی کتته محتتل کتتاری

ممکن مورد استفاده قرار بگیرد (بستگی به موجودیت)، انواع برنامه های نرم افزای موجود در محل کاری و توانایی چاپ مدارک میشود.

در مورد این مکتب

)19-2018معلومات تماس (سال مکتب 

معلومات تماس مکتب

مکتب دایر کلی-------نام مکتب

Edison Ave 2236-------کوچه

Sacramento, CA, 95821-------شهر، ایالت، زپ

2150-566 (916)-------ۀشمار تلفن

کاساندرا بنت پورتر-------مدیر

cbennett@sanjuan.edu-------آدرس ایمیل

http://www.sanjuan.edu/dyerkelly-------ویب سایت

CSD34-67447-6034524کود 

معلومات تماس منطقه

منطقه مدرسه سان جوآن یونیفاید-------نام منطقه

7700-971 (916)-------ۀشمار تلفن

Kent Kern-------سرپرست عمومی

info@sanjuan.edu-------آدرس ایمیل

www.sanjuan.edu-------ویب سایت
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)19-2018ۀتوضیحات مکتب و بیانی ماموریت (سال تعلیمی 

مأموریت مکتب دایر کلی، فراهم کردن مکانی از نظر روان شناختی امن است که در آنجا دانش آموزان، والدین و معلمان با هم کار می کنند تا یک محیط یادگیری
پرورشی را فراهم کنند و در آن تمام دانش آموزان بتوانند تمام پتانسیل های خود را بالفعل کنند. مکتب ابتدایه دایر کلی، که مکتب بهبود برنامه پنج ساله و فراتر از آن
است، دارای دو هدف خاص برای افزایش موفقیت دانش آموزان است. دانش آموزان، با پذیرش مسئولیت شخصی در جهت یادگیری و ایجاد روابط سالم و حمایتی با

دیگران در جامعه یادگیرندگان ما، در این جامعه متنوع رشد خواهند کرد. ما معتقدیم که دانش آموزان ما می توانند:
•  به طور موثر افكار و احساسات خود را به دیگران انتقال دهند

•  مناقشات را به صورت مسالمت آمیز و اخلقی حل و فصل کنند
•  با دیگران همکاری کنند

•  در جوامع خود نقشی مثبت داشته باشند
•  نقادانه و خلقانه فکر کنند

•  در استانداردهای دولتی هسته مشترک برتر بوده و در مسیر آمادگی برای حرفه، کالج و شهروندی باشند
•  مهارت های زبانی لزم برای عملکرد سطح بال در اقتصاد جهانی در محیط مکتب و کار را بدست آورند

پروفایل مکتب:
 

 مکتب41مکتب دایر کلی یک مهدکودک و مکتب ابتدایه است که در محله ساکرامنتو، کلفرنیا، در منطقه مدرسه سان جوآن یونیفاید قرار دارد. مکتب دایر کلی یکی از 
K-8 زبان وجود دارد که10 را دریافت می کند. حداقل 1 مکتب در منطقه است که بودجه عنوان 20 در منطقه مدرسه سان جوآن یونیفاید است. علوه بر این، یکی از 

در مکتب دایر کلی به آنها صحبت می شود. برنامه درسی ارائه شده، با استانداردهای هسته مشترک کلفرنیا همسو است. این مکتب، از طریق مجموعه متون متنوع و
سایر فعالیت های مدرسه ای، به طور روزانه از افزایش آگاهی های فرهنگی حمایت می کند.

 
مکتب دایر کلی، بر آموزش و تعادل استرس متمرکز است. ما روزانه تلش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان ما مهارت های پایه ای مورد نیاز و همچنین

مهارت های تفکر انتقادی و استدلل لزم را دارند تا بتوانند دانش آموزانی برتر و ماهر و برای کالج و/یا حرفه آماده باشند.
 

در مکتب دایر کلی، ما معتقدیم که دانش آموزان باید عادت های پایه ای را به دست آورند تا بتوانند در تمام عمر خود به یادگیرندگانی موفق تبدیل شوند. ما معتقدیم که تمام
دانش آموزان در حین اینکه از لحاظ تحصیلی پیشرفت می کنند، می توانند: 

•  متفکرانی انتقادی شوند که برای استدلل، تصمیم گیری و حل مسائل پیچیده در زمینه های مختلف از مهارت های قرن بیست و یکم استفاده می کنند و برای موفقیت و
برتری در استانداردهای هسته مشترک دارای تفکر سطح بالیی هستند.

•  کارکنانی پرتلش شوند که از رهبری موثر و مهارت های گروهی برای ایجاد و مدیریت روابط بین فردی در محیط های فرهنگی و سازمانی متنوع استفاده می کنند.
•  عضو مثبتی از جامعه شوند که زمان، انرژی و استعدادهای خود را صرف بهبود رفاه دیگران و کیفیت زندگی در جوامع متنوع خود می کنند.

•  نقش آفرینانی کارآمد شوند که از طریق نوشتن، صحبت کردن، اجرای هنری و تولید، و از طریق بحث و گفتگو، تفکرات و احساسات خود را با دیگران به اشتراک
می گذارند.

مکتب دایر کلی، مکانی است که:
•  والدین، کارکنان و دانش آموزان احترام متقابل دارند، برای حل مسائل با هم کار می کنند و مسئولیت اقدامات خود را بر عهده می گیرند.

•  والدین، کارکنان و دانش آموزان، در جهت منافع دانش آموزان با هم مشارکت می کنند.
•  والدین و جامعه در فرایند یادگیری شرکت دارند.

•  دانش آموزان از لحاظ روحی و جسمی احساس امنیت می کنند.
•  دانش آموزان فرصت های متعددی برای موفقیت دارند.

•  معلمان، برنامه درسی مطابق با سطح و مبتنی بر استانداردها را اجرا می کنند.
•  معلمان، آموزش را متمایز می کنند.

•  معلمان، دانش آموزان را به سطح استانداردهای علمی، اجتماعی و رفتاری می رسانند.
•  کارکنان در جهت بهبود مستمر در فرآیند آموزش کار می کنند.

برنامه مکتب ما شامل، اما نه محدود به، موارد زیر می شود:
•  پل های پس از برنامه مدرسه (غنی سازی خلقانه و حمایتی)

•  کلس های ویژه دانش آموزان دارای نیازهای خاص از سراسر منطقه
•  سفیران دانش آموزی

)PBIS•  پشتیبانی مداخله رفتاری مثبت (
•  کلس درس پاسخگو

•  فرصت های چندگانه برای تعامل خانوادگی
•  مدل همکاری آموزشی با حضور بیش از یک معلم در هر کلس برای حمایت از آموزش فشرده تر زبان انگلیسی

 ویژه تازه واردان برای حمایت از یادگیری زبان انگلیسی توسط دانش آموزان تازه واردELD•  کلسهای 
پیام مدیر مکتب:

 
به مکتب دایر کلی، واقع در شهر ساکرامنتو، خوش آمدید. ما یک مکتب ابتدایه هستیم که از کلس پیش دبستانی تا کلس پنجم ابتدایی را پوشش می دهیم و دانش آموزانی

با فرهنگ ها، زبان ها و پیش زمینه های مختلف داریم. ما با فراهم کردن امکان دسترسی دانش آموزان به برنامه درسی دقیق و با کیفیت بر اساس استانداردهای هسته
مشترک کلفرنیا، بر روی موفقیت دانش آموزان متمرکز هستیم. ما معتقدیم که دانش آموزان ما می توانند:

•  به طور موثر افكار و احساسات خود را به دیگران انتقال دهند
•  مناقشات را به صورت مسالمت آمیز و اخلقی حل و فصل کنند

•  با دیگران همکاری کنند
•  در جوامع خود نقشی مثبت داشته باشند
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•  به طور انتقادی و خلقانه فکر کنید
•  در استانداردهای هسته مشترک برتر بوده و در مسیر آمادگی برای حرفه، کالج و شهروندی باشند

•  مهارت های زبانی لزم برای عملکرد سطح بال در اقتصاد جهانی در محیط مکتب و کار را بدست آورند.
ما به برآوردن نیازهای فردی تک تک دانش آموزان خود متعهد هستیم. ما یک جامعه از یادگیرندگان هستیم و اهداف ما عبارتند از: بهبود عملکرد دانش آموزان از

طریق آموزش با کیفیت بال و ساختن یادگیرندگانی مستقل با دانش و مهارت های مورد نیاز برای کار، زندگی و یادگیری در جامعه دائماا در حال تغییر ما. وقتی کسی
دیگر نتواند پیش بینی کند که کدام دانش آموزان به احتمال زیاد موفق می شوند، ما متوجه خواهیم شد که برای هر کودک فرصتی برابر را برای رسیدن به اهداف بلند

)، علم،ETMمدت او ایجاد کرده ایم. دانش آموزان مکتب دایرکلی این فرصت را دارند که در برنامه های غنی سازی مختلف از جمله: آموزش از طریق موسیقی (
یادگیری اجتماعی-عاطفی و استفاده از فناوری، شرکت کنند.ما همچنین فعالیت های فوق برنامه مانند فوتبال، بسکتبال، کتاب سال، و چیر لیدینگ را ارائه می دهیم. ما

) هر روز رشد کنیم. در نهایت، مهمترین امر برای ماROARکارکنان و دانش آموزان تلش می کنیم با محترم بودن، داشتن حق انتخاب، همیشه ایمن و مسئول بودن (
این است که خانواده ها در فرایند آموزش شرکای ما باشند، بنابراین ما راه حل های زیادی را برای مشارکت خانواده ها در این فرایند فراهم می کنیم، از جمله تیم های

)، شب های خانوادگی، قهوه با مدیر، شورای سایت مدرسه و بسیاری از فرصت هایELAC)، کمیته مشورتی یادگیرنده انگلیسی (APTTآکادمیک معلمان و والدین (
 با ما تماس بگیرند تا در مورد راه هایی مشارکت در فرایند آموزشی پرس و جو کنند.2150-566-916دیگر برای داوطلبان.خانواده ها می توانند از طریق شما 

 
،ارادتمند شما در بخش آموزش
 
کاساندرا بنت پورتر
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)18-2017ۀداخل دانشجو براساس سطح صنفی (سال تعلیمی 

تعداد ازدرجه

دانشجویانسطح

94کودکستان

194صنف 

282صنف 

379صنف 

472صنف 

575صنف 

496ۀداخل مجموعی

)18-2017ۀداخل دانشجو براساس سطح گروه (سال تعلیمی 

فیصدی ازدانشجو

ۀداخل مجموعیگروه

14.3سیاه پوست یا آمریکایی آفریقایی

0.4آمریکایی هندی یا بومی آلسکا

22.8آسیایی

0.4فلیپینی

29.8هسپانوی یا لتینی

0.2بومی هوایی یا جزیره ای آرام

27.8سفید پوست

98.2ۀآسیب دید اجتماعی-اقتصادی

63.3یادگیرندگان انگلیسی

5.8دانشجویان دارای ناتوانی

0.6محل نگهداری جوانان
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الف. شرایط یادگیری

ارجحیت ایالت: اساس
):1) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: اساسی (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

ۀدرج که استادان بطور مناسب تعیین شده اند و در مضمون و برای دانشجویان که درس میدهند، بطور کامل مسلکی اند؛•
دانشجویان به مواد آموزشی معیاری دسترسی دارند؛ و•
تسهیلت مکتب بطور درست نگهداری مشوند.•

اسناد استاد

استادان
منطقهمکتب

2016-172017-182018-192018-19

2025361968با اسناد کامل

11050بدون اسناد کامل

1000ۀدرس دادن خارج از ناحی موضوع ظرفیت (با اسناد کامل)

تعیین نادرست استاد و موقعیت های کاری خالی استاد

19-182018-172017-2016شاخص

000تعیین نادرست استادان برای یادگیرنده های انگلیسی

000 تعیین نادرست کامل استاد*

000موقعیت های کاری خالی استاد
ۀیادداشت: "تعیین نادرست" به موقعیت های کاری تکمیل شده توسط استادان است که صلحیت تدریس آن سطح صنفی، ناحی مضمون، گروه دانشجو وغیره را نداشته

باشد.

 * تعیین کامل نادرست استاد شامل یکتعداد تعیین های نادرست استادان یادگیرندهای انگلیسی است.
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)19-2018کیفیت، پول، موجودیت کتاب های درسی و مواد آموزشی (سال تعلیمی 

2018سپتامبر، سال و ماه که در آن داده جمع آوری شده است: 

 یک جلسه عمومی برگزار کرد و تعیین کرد که پیرو حل و فصل پرونده «ویلیامز در مقابل دولت کلفرنیا»،2018 سپتامبر 11بخشداری سان جوان یونیفاید در تاریخ 
هر مدرسه در منطقه دارای کتاب های درسی، مواد آموزشی یا تجهیزات آزمایشگاهی علمی است. در دروس اصلی، مواد آموزشی و کتاب های درسی همسو با

استانداردهای فردی و یا هر دوی آنها جهت استفاده در کلس درس و بردن به خانه در اختیار تمام دانش آموزان، از جمله زبان آموزان انگلیسی، قرار می گیرد. مواد
آموزشی و کتاب های درسی بر اساس سیکل توسعه یافته وزارت آموزش کلفرنیا انتخاب می شود که این امر باعث می شود کتاب های درسی مورد استفاده در مدارس

به روز و در دسترس باشند. مواد مورد تأیید دولت برای استفاده توسط همه معلمان مورد بررسی قرار می گیرند و توصیه نامه ای از سوی کمیته منتخب متشکل از معلمان
و مدیران به هیئت مدیره مدرسه تقدیم می شود. همه مواد آموزشی توصیه شده قبل از تدریس شدن، در دفتر منطقه در دسترس هستند و والدین می توانند آنها را بررسی

 در مورد کیفیت، به روز و در دسترس بودن کتاب های درسی همسو با استانداردها و سایر مواد آموزشی مورد2018کنند. جدول حاوی اطلعاتی است که در سپتامبر 
استفاده در مکتب جمع آوری شده اند. اگر می خواهید اطلعات بیشتری در مورد کتاب های درسی و مواد آموزشی کسب کنید، لطفاا از ویب سایت ما دیدن کنید:

http://www.sanjuan.edu/Page/23485 بخش 2009 در جولی ،EC 60200.7 هیئت دولتی آموزش چارچوب هایی را برای .ELA / ELD،
ریاضی، علوم و علوم اجتماعی اتخاذ و لیست تایید شده ای را از مواد آموزشی موجود برای اتخاذ تعیین کرده است. برای کسب اطلعات بیشتر در مورد برنامه اتخاذ

کتاب های درسی سان جوان، لطفاا از ویب سایت ما دیدن کنید:
http://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/140/Textbook٪20Piloting٪20adoption

٪20Schedule.pdf. 

 مضمون
کتاب های درسی و مواد آموزشی/

سال تطبیق

از
جدیدترین
تطبیق؟

فیصدی دانشجویان
کمبود خود

کاپی تعیین شده

0.0بلهBenchmark-Advance 2017خواندن/هنرهای زبانی

0.0بلهPearson - Envision Math :2015ریاضیات

0.0بلهDelta Education - FOSS :2008علوم

 - Scott Foresman/Pearson - History :2007تاریخ - علوم اجتماعی
Social Science for California

0.0بله

ابزار آزمایشگاه علوم
)12-9(صنف 

0.00%
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وضعیت تاسیسات مکتب و بهبودهای برنامه ریزی شده (جدیدترین سال)

 نوسازی شد. امکاناتی شامل سقف / تعمیر و یا جایگزینی، نقاشی داخلی و خارجی، سیستم جایگزینی پنجره1997-1996مکتب دایر کلی در طول سال تحصیلی 
انتخاب شده، لمپ های کم مصرف و ارتقا سیستم گرمایش، درهای جدید با سخت افزار قابل دسترس برای معلولین، بازسازی دستشویی ها، ارتقاء زیرساخت های

 نصب شد.  در2001 جدید در سال HVACالکتریکی برای ارائه انترنت، کابل، تلفن، سیستم ضد آتش، نفوذ و سیستم مخابراتی در سراسر مدرسه اضافه شد.  سیستم 
حال حاضر فضای کافی برای تمام دانش آموزان وجود دارد.  یک سرایدار برای نظافت ساختمان، همراه با پشتیبانی منطقه ای برای تعمیرات عمده / جزئی وجود دارد.
منطقه، به طور منظم خدمات باغبانی و نگهداری از محوطه را ارائه می دهد.  مته های اضطراری/ آتش سوزی معمولی نگهداری می شود و همه بازدیدکنندگان و پرسنل

 از جمله2005 در سال MP اتاق Jباید نشان داشته باشند. تعمیر زمین، روکاری کردن گذرگاه، و ارتقاء سیستم آبیاری همچنان یک نگرانی است. طبق اندازه گیری 
سایدینگ، سقف، درب و سفت کاری آن نوسازی شد. طبق برنامه سرویس و نگهداری به تعویق افتاده، سیستم جدید تخلیه سیلب در پارکینگ جلو نصب شد.  از طریق

 از طریق بودجه سرویس و نگهداری2006 گسترده و پوشش داده شد.  در سال ADA، پارکینگ و از جمله مسیرهای امن و بهبودهای 2006 در سال J Bondاقدام 
، فضای سبز و کناره ها و معابر آن نوسازی شد.نوسازی زمین بیس بال با نرده2011 در تابستان J Bondبه تعویق افتاده، دیوارهای بیرونی نقاشی شد .از طریق اقدام 

های جدید، جایگاه اعضای تیم و صندلی ها بخشی از این اقدام بود.  برای باز کردن فضا برای یادگیری، دیوارهای بین محوطه کلس های درس برداشته شدد.  در داخل
مناطق کشت، درختان، بوته و درختچه های جدید کاشته شد.  مناطق پیک نیک دانش آموزان اضافه شد تا دانش آموزان در فضای بیرون بر سر میزهایی غذا بخورند.

، درJمحل های گل آلود حذف و سازه هایی به جای آنها اضافه شد تا محیطی تمیز برای دانش آموزان ما در مکتب دایر کلی فراهم شود.علوه بر این، با استفاده از اقدام 
 یک شبکه توزیع برق کم ولتاژ در تمام سایت تکمیل شد.این کار شامل سیستم مخابراتی و هشدارهای آتش سوزی و دزدگیر می شد.2013پاییز 

 و1998سیاست هیئت آموزش و رئیس آن این است که مطمئن شوند تمام دانش آموزان به یک محیط آموزشی امن و پاکیزه دسترسی دارند. هیئت مدیره در سال های 
 قطعنامه هایی را تصویب کرد تا از طریق دو طرح تأمین بودجه تأسیسات، بودجه کافی به فعالیت های تعمیر و نگهداری و بهسازی مدرسه اختصاص داده شود.2002

 تاسیسات مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ شرایط ناامنی که2018ساختمان ها، کلس های درس و محوطه مکتب امن، تمیز و کارآمد هستند. در اوت 
نیاز به تعمیرات اضطراری داشته باشد، وجود ندارد.کارکنان مربوط به تعمیرات و نگهداری منطقه اطمینان می یابند که تعمیرات لزم برای نگهداری مکتب در شرایط

مطلوب به موقع انجام می شود. برای اطمینان از کارآمد بودن خدمات و در اولویت قرار گرفتن تعمیرات اضطراری و تعمیرات مربوط به ایمنی و سلمت، از یک
فرآیند سفارش کار خودکار و کمپیوتری استفاده می شود. هیئت آموزش، برای همه مدارس منطقه، استانداردهایی را برای نظافت و سرایداری اتخاذ کرده است. این مکتب

با استانداردهای هیئت مدیره برای نظافت و سرایداری مطابقت دارد. سرایداران مکتب در زمینه استفاده مناسب از مواد شیمیایی پاک کننده و تکنیک های یکپارچه
مدیریت آفات آموزش دیده اند. آنها هر روز تحت نظارت مدیر مدرسه کار می کنند و بخش نگهداری منطقه از آنها حمایت می کند. شهرداری منطقه، در برنامه

نگهداری به تعویق افتاده مدارس دولتی، که طبق آن به تعمیرات عمده یا جایگزینی اجزای ساختمان مدرسه بودجه اختصاص داده می شود، شرکت می کند. به طور
معمول، این کار شامل نصب سقف، لوله کشی، گرمایش، تهویه مطبوع، سیستم های الکتریکی، نقاشی داخلی و خارجی و سیستم های طبقه می شود. شهرداری منطقه

 میلیون دلر بودجه را به عملیات تعمیر و نگهداری به تعویق افتاده اختصاص می دهد.2سالنه مبلغ 

وضعیت ترمیم خوب تاسیسات مکتب (جدیدترین سال)
 (یا مساوی با آن)، موارد زیر را تهیه نمایید:جدید) FITۀبا استفاده از داد ابزار تفتیش تاسیسات (

تصمیم وضعیت ترمیم برای سیستم های لیست شده•
توضیح هرگونه موارد مراقبتی مورد نیاز برای تضمین ترمیم خوب•
سال و ماه که در آن داده جمع آوری شده است•
رده بندی کلی•

وضعیت ترمیم خوب تاسیسات مکتب (جدیدترین سال)
08/29/2018)جدید:FITسال و ماه گزارش ابزار تفتیش تاسیسات (

وضعیت ترمیم سیستم بررسی شد
ترمیم مورد نیاز و

اقدام گرفته شده یا برنامه ریزی شده

، مجرایHVAC لیک های گازی، میکانیکی/سیستم ها:
آب رو

 سطوح داخلیداخلی:

 صفایی کلی،هجوم حشرات/آفتصفایی:

 برقیبرقی:

 اتاق های استراحت، حماماتاق های استراحت/حوزها:
گیری/حوزها

 ایمنی آتش، مواد خطرناکایمنی:

 تخریب ساختاری، سقف هاساختاری:

 میدان بازی/میدان های مکتب، کلکین ها/دروازهخارجی:
ها/جال ها

رده بندی کلی تاسیسات (سال جدید)

08/29/2018)جدید:FITسال و ماه گزارش ابزار تفتیش تاسیسات (

X رده بندی کلی مثالی
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ب. نتایج دانشجویان

ارجحیت ایالت: دستآور دانشجو
):4) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: دستآور دانشجو (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

] کتته شتتامل ارزیتتابی هتتای خلصتته ای متتتوازن هوشتتمندتر بتترایCAASPP (مانند سیستم ارزیابی از عملکرد و رشد دانشجوی کلفرنیا [ارزیابی های سرتاسر دولتی•
] و ریاضتتیات دادهELA)] برای دانتتش/هنرهتتای زبتتان انگلیستتی [CAAدانشجویان در آموزش های عمومی و ارزیابی های متبادل کلفرنیا [ارزیابی متبادل کلفرنیا (

) شترکت کننتد. عناصترCAAشده در صنف های سوم تا به هشتم و یازدهم، میشود. تنهتا دانشتجویان واجتد شترایط میتواننتد در متدیریت ارزیتابی متبتادل کلفرنیتا (
] بترای دانشتتجویان کتته نتتاتوانی قابتتلCCSS) با معیارهای دسیابی متبادل برابر شتده انتتد کته بتا معیارهتتای ایتتالتی اساستتی عمتتومی [CAAارزیابی متبادل کلفرنیا (

ۀملحظ شناسایی دارند، پیوند دارد)؛ و
فیصدی دانشجویان که کورس های را که نیازهای داخله به دانشگاه کلفرنیا و دانشگاه دولتی کلفرنیا، با موفقیت تکمیل کرده باشند یا سلسله های آموزشی تخنیکتتی یتتا•

برنامه های آموزشی که نیازهای را برآورده می سازند.

) و ریاضیات برای همه دانشجویانELA) در دانش/هنرهای زبان انگلیسی (CAASPPنتایج آزمایش ارزیابی از عملکرد و رشد دانشجوی کلفرنیا (
صنف های سوم تا هشتم و یازدهم

مضمون

فیصدی دانشجویان که برابر یا از معیار ایالتی بالتر اند
)11 و 8-3(صنف 

ایالتمنطقهمکتب

2016-172017-182016-172017-182016-172017-18

دانش/هنرهای زبان انگلیسی
)11 و 8-3(صنف 

3.07.044.045.048.050.0

ریاضیات
2.06.033.034.037.038.0)11 و 8-3 (صنف 

یادداشت: فیصدی ها در صورتیکه تعداد دانشجویان آزمایش شده ده یا کمتر باشند، حساب نمیشوند، یا بخاطر تعداد دانشجویان درین طبقه برای دقت آماری کم اند یا برای محافظت از حریم خصوصی دانشجویان.

) میشوند. "فیصدی برابر یا تجاوز کرده" با گرفتن مجمتتوعCAA) و ریاضایت شامل ارزیابی خلصه ساز توازن هوشمندتر و ارزیابی متبادل کلفرنیا (ELAیادداشت: نتایج آزمایش دانش/هنرهای زبان انگلیسی (
 - متبتتادل) در ارزیتتابی متبتتادل3ۀامتیاز دانشجویان که برابر یا از معیار بالتر در ارزیابی خلصه ساز توازن یکجا به تعداد کامل دانشجویان که با معیار برابر اند، حساب میشتود (ماننتتد، دستتت آورده شتتد ستتطح 

) را با تعداد دانشجویانیکه در هر دور ارزیابی ها شرکت کرده اند، تقسیم میکنیم.CAAکلفرنیا (

) توسط گروه دانشجوELA) در دانش/هنرهای زبان انگلیسی (CAASPPنتایج آزمایش ارزیابی عملکرد و رشد دانشجوی کلفرنیا (
)18-2017صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم (سال تعلیمی 

گروه دانشجو
مجموع
 داخله

تعداد
 آزمایش شده

فیصدی
 آزمایش شده

فیصدی
 برابر یا بالتر

23018982.177.41تمام دانشجویان

12010688.337.55مرد

1108375.457.23زن

3838100.0010.53سیاه پوست یا آمریکایی آفریقایی

-------- آمریکایی هندی یا بومی آلسکا

453373.336.06آسیایی

--------فلیپینی

696797.105.97هسپانوی یا لتینی

633961.905.13سفید پوست

--------دو نژاده یا بیشتر

22818782.026.95ۀآسیب دید اجتماعی-اقتصادی

15011073.333.64یادگیرندگان انگلیسی

1414100.007.14دانشجویان دارای ناتوانی

--------محل نگهداری جوانان
وع امتیتازCAA) شامل ارزیابی خلصه ساز توازن هوشمندتر و ارزیابی متبادل کلفرنیا (ELAیادداشت: نتایج آزمایش دانش/هنرهای زبان انگلیسی ( رده" بتا گرفتتن مجم ) میشوند.  "فیصتدی برابتر یتا تجتاوز ک

 - متبتتادل) در ارزیتتابی متبتتادل کلفرنیتتا (3ۀدانشجویان که برابر یا از معیار بالتر در ارزیابی خلصه ساز توازن یکجا به تعداد کامل دانشجویان که با معیار برابر اند، حساب میشود (مانند، دست آورده شد سطح 
CAA.را با تعداد دانشجویانیکه در هر دور ارزیابی ها شرکت کرده اند، تقسیم میکنیم (

یادداشت: دو خط فاصله (--) در صورتیکه تعداد دانشجویان آزمایش شده ده یا کمتر باشند، نمایان میشوند، یا بخاطر تعداد دانشجویان درین طبقه برای دقتتت آمتتاری کتم انتد یتا بترای محتتافظت از حریتتم خصوصتتی
دانشجویان.

یادداشت: تعداد دانشجویان که مورد آزمایش قرار گرفته اند شامل تمام دانشجویان میشود که در آزمایش شرکت کرده اند چه اینکه امتیاز دریافت کرده باشند یا نه؛ هرچند، تعداد دانشجویان که آزمایش شده اند تعتداد
نیست که در فیصدی های سطح دستآورد استفاده شده است. فیصدی های سطح دستیابی با استفاده از دانشجویانی است که امتیازات را بدست آورده اند.
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) در ریاضیات توسط گروه دانشجوCAASPPنتایج آزمایش ارزیابی از عملکرد و رشد دانشجوی کلفرنیا (
)18-2017صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم (سال تعلیمی 

گروه دانشجو
مجموع
 داخله

تعداد
 آزمایش شده

فیصدی
 آزمایش شده

فیصدی
 برابر یا بالتر

23022396.965.83تمام دانشجویان

12011696.676.03مرد

11010797.275.61زن

383797.375.41سیاه پوست یا آمریکایی آفریقایی

-------- آمریکایی هندی یا بومی آلسکا

454497.780آسیایی

--------فلیپینی

69691004.35هسپانوی یا لتینی

635993.6510.17سفید پوست

--------دو نژاده یا بیشتر

22822196.935.43ۀآسیب دید اجتماعی-اقتصادی

15014596.671.38یادگیرندگان انگلیسی

14141000دانشجویان دارای ناتوانی

--------محل نگهداری جوانان
) میشوند. "فیصدی برابر یا تجاوز کرده" با گرفتن مجموع امتیاز دانشجویان که برابتتر یتتا از معیتتارCAAیادداشت: نتایج آزمایش ریاضیات شامل ارزیابی خلصه ساز توازن هوشمندتر و ارزیابی متبادل کلفرنیا (

) را بتتا تعتداد دانشتتجویانیکهCAA - متبادل) در ارزیابی متبادل کلفرنیتتا (3ۀبالتر در ارزیابی خلصه ساز توازن یکجا به تعداد کامل دانشجویان که با معیار برابر اند، حساب میشود (مانند، دست آورده شد سطح 
در هر دور ارزیابی ها شرکت کرده اند، تقسیم میکنیم.

یادداشت: دو خط فاصله (--) در صورتیکه تعداد دانشجویان آزمایش شده ده یا کمتر باشند، نمایان میشوند، یا بخاطر تعداد دانشجویان درین طبقه برای دقت آماری کتتم انتتد
یا برای محافظت از حریم خصوصی دانشجویان.

یادداشت: تعداد دانشجویان که مورد آزمایش قرار گرفته اند شامل تمام دانشجویان میشود که در آزمایش شرکت کرده اند چه اینکه امتیاز دریافت کرده باشند یا نه؛ هرچند،
تعداد دانشجویان که آزمایش شده اند تعداد نیست که در فیصدی های سطح دستآورد استفاده شتده استت. فیصتدی هتای ستطح دستتیابی بتا استتتفاده از دانشتجویانی استتت کته

امتیازات را بدست آورده اند.
) در علوم برای تمام دانشجویانCAASPPنتایج آزمایش ارزیابی از عملکرد و رشد دانشجوی کلفرنیا (

صنف های پنجم، هشتم و دهم

مضمون

فیصدی دانشجویان که برابر یا از معیار ایالتی تجاوز کرده اند

ایالتمنطقهمکتب

2016-172017-182016-172017-182016-172017-18

قابل اجرا نیستقابل اجرا نیستقابل اجرا نیستقابل اجرا نیستقابل اجرا نیستقابل اجرا نیست)10 و 8، 5علوم (صنف 
یادداشت: سلول ها با ارزش های غیر قابل اجرا که نیاز به معلومات ندارند.

CA) ارزیابی علوم جدید را انکشاف میدهد که براساس معیارهای علوم نسل آینده برای مکتب های دولتی کلفرنیا (CDE موجود نمی باشند. وزارت آموزش کلفرنیا (18-2017 و 17-2016یادداشت: معلومات 
NGSS) است. آزمایش علوم کلفرنیا (CAST وم کلفرنیتا (2018 بار اول آزمایش شد و در بهار 2017) در بهار ) بطتور عملیتاتی هنگتام ستال تعلیمتیCAST در ساحه مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش عل

) بتترای علتتوم درCAA) و ارزیتتابی متبتتادل کلفرنیتتا (18-2017 و 17-2016) برای علوم برای دو سال مورد ارزیابی اولی قرار گرفت (مانند CAA سرپرستی خواهد شد. ارزیابی متبادل کلفرنیا (2018-19
 در ساحه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.2018-19

) برای علوم. "فیصدی برابر یا تجاوز کرده" با گرفتن مجموع امتیاز دانشجویان که برابر یا از معیار بالتر درCAA) و ارزیابی متبادل کلفرنیا (CASTیادداشت: نتایج آزمایش علوم شامل آزمایش علوم کلفرنیا (
) را با تعداد دانشتتجویانیکه در هتترCAA - متبادل) در ارزیابی متبادل کلفرنیا (3ۀ) یکجا به تعداد کامل دانشجویان که با معیار برابر اند، حساب میشود (مانند، دست آورده شد سطح CASTآزمایش علوم کلفرنیا (

دور ارزیابی ها شرکت کرده اند، تقسیم میکنیم.
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)18-2017برنامه های آموزشی تکنیکی شغلی (سال تعلیمی 

)18-2017اشتراک آموزشی تکنیکی شغلی (سال تعلیمی 

اندازه گیری
ۀبرنام آموزش تکنیکی

)CTEشغلی (
اشتراک

)CTEتعداد دانشجویان شامل در آموزش تکنیکی شغلی (

) را تکمیل میکنند و دپلوم مکتب لیسه را دریافت میکنندCTEۀ% دانشجویانیکه برنام آموزش تکنیکی شغلی (

) سلسله بندی شده یا جمع بندی شده بین مکتب و نهادهای آموزشی پس از ثانویCTE% کورس های آموزش تکنیکی شغلی (

) داخلهCSU) و یا دانشگاه دولتی کلفرنیا (UCکورس ها برای دانشگاه کلفرنیا (

فیصدیUC/CSUۀانداز کورس 

UC/CSU0.0ۀ در کورس های مورد نیاز برای داخل 18-2017دانشجویان شامل شده 

 را تکمیل کرده اندUC/CSUۀ که تمام کورس های مورد نیاز برای داخل 17-2016دانشجویان شامل شده 
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ارجحیت ایالت: نتایج دانشجویان دیگر
):8) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: نتایج دانشجو دیگر (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

نتایج دانشجو در ناحیه های مضمون آموزش فزیکی.•

)18-2017نتایج آزمایش سلمتی فزیکی کلفرنیا (سال تعلیمی 

درجه
سطح

فیصدی دانشجویان که با معیارهای سلمتی برابر اند

شش از شش معیارپنج از شش معیارچهار از شش معیار

---5---19.76.62.6
یادداشت: فیصدی ها در صورتیکه تعداد دانشجویان آزمایش شده ده یا کمتر باشند، حساب نمیشوند، یا بخاطر تعداد دانشجویان درین طبقه برای دقت آماری کم اند یا برای محافظت از حریم خصوصی دانشجویان.

20 از 11ۀصفح Dyer-Kelly Elementary School کارت گزارش پاسخگویی برای 2017-18



ج. مصروف شدن

ۀارجحیت ایالت: مداخل والدین
):3ۀ) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: مداخل والدین (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

ۀتلش های منطق مکتب انجام میدهد تا نظر والدین را در تصمیم گیری ها برای منطق مکتب و هر ساح مکتب دیگر.• ۀ ۀ

)19-2018ۀفرصت ها برای مداخل والدین (سال تعلمی 

مسئولن مکتب دایر کلی معتقدند که در جامعه ما، والدین و خانواده ها بخشی جدایی ناپذیر از موفقیت آموزشی دانش آموزان ما
هستند. ما در تل ش هستیم با والدین و جامعه خود مشارکت و همکاری داشته باشیم. برای تقویت این رابطه، ما یک برنامه ارتباط با

والدین داریم که روزانه در محوطه مدرسه برگزار می شود. والدین به طرق مختلف با مدرسه دایر کلی همکاری دارند از جمله: 
jeanette.sherwood@sanjuan.edu تماس بگیرید: ICT•  به عنوان اعضای شورای سایت مدرسه: با جیانت شروود در 

، آرماندو گالوان، تماس بگیرید:ELD) با معلم ELAC•  به عنوان اعضای کمیته مشورتی زبان انگلیسی (
armando.galvan@sanjuan.edu

 (سرپرست - کمیته مشورتی والدین): با مدیر مدرسه، کاساندرا بنت پورتر، تماس بگیرید:SPAC•  به عنوان اعضای 
cbennett@sanjuan.edu

•  به عنوان داوطلبان کلس درس: با معلم کلس درس یا مسئول برنامه ارتباط با والدین، کیمبرلی بیلی تماس بگیرید:
kimberly.bailey@sanjuan.edu

•  مشارکت در فعالیت های خاص کلس: با معلم کلس درس تماس بگیرید
•  به عنوان شرکت کنندگان در سفرهای علمی: با معلم کلس درس تماس بگیرید

: با معلم کلس درس تماس بگیریدAPTT•  به عنوان شرکت کنندگان در 
•  بعد از فعالیت های مدرسه ای مانند؛ فوتبال، بسکتبال، موسیقی و یا فناوری: با مشاور مدرسه، پاکو مارتینز، تماس بگیرید:

pmartinez@sanjuan.edu
•  به عنوان شرکت کنندگان در برنامه شب های خانوادگی: با مسئول برنامه ارتباط با والدین، کیمبرلی بیلی تماس بگیرید:

kimberly.bailey@sanjuan.edu
•  برای حضور در کلسهای والدین در زمینه تغذیه، فرزندپروری و همچنین کلس های یادگیری زبان انگلیسی: با مدیر مدرسه،

 یا معاون مدرسه، مورین جیمز-پندلتون تماس بگیرید:cbennett@sanjuan.eduکاساندرا بنت پورتر، با ایمیل 
James@sanjuan.edu

 که مجهز به کمپیوترهایی برای استفاده والدین است: با جیانت شروود در21• برای استفاده از اتاق منابع والدین و کتابخانه قرن 
ICT ،با ایمیل jeanette.sherwood@sanjuan.eduیا با مسئول برنامه ارتباط با والدین، کیمبرلی بیلی، تماس بگیرید 

kimberly.bailey@sanjuan.edu
•  برای حضور در گروه مشارکت والدین / گروه های مشارکت مردان: مسئول برنامه ارتباط با والدین، کیمبرلی بیلی، با ایمیل،

kimberly.bailey@sanjuan.edu :یا کارشناس منابع انسانی، آنتونی بروکس تماس بگیرید anthony.brooks@sanjuan.edu
از والدین دانش آموزان دایر کلی دعوت می شود که در محوطه مدرسه و در جامعه صدای خود را به گو ش مسئولین مدرسه

برسانند.
 

اا از طریق ایمیل  -566-916 یا شماره تلفن cbennett@sanjuan.eduبرای کسب اطلعات بیشتر در مورد مشارکت والدین، لطف
 با کاساندرا بنت پورتر تماس بگیرید.2150
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ارجحیت ایالت: مصروفیت دانشجو
):5) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: دستآور دانشجو (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

ارزش های بیرون شدن از مکتب لیسه•
ارزش های فراغت مکتب لیسه.•

ترتیب بیرون شدن و ارزش آموزشی (ارزش چارچول سال چهارم)

شاخص
ایالتمنطقهمکتب

2014-152015-162016-172014-152015-162016-172014-152015-162016-17

9.28.810.310.79.79.1نرخ ناکام شدن

82.783.878.382.383.882.7نرخ فارغ التحصیل شدن
) بتتته آدرسSARC را در ویتتتب ستتتایت کتتتارت گتتتزارش پاستتتخگویی مکتتتتب (18-2017، متتتدرک تعریتتتف هتتتای عنصتتتر معلومتتتات 17-2016ۀبتتترای فورمتتتول جهتتتت جمتتتع آوری نتتترخ تعتتتدیل شتتتد 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.ببینید 

 (نرخ یک ساله)2017تکمیل نیازهای فراغت از لیسه - صنف فارغ شوند سال 

گروه
2017ۀصنف فارغ شوند سال 

ایالتمنطقهمکتب
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ارجحیت ایالت: محیط مکتب
):6) معلومات مرتبط زیر را به ارجحیت ایالت ارائه میکند: محیط مکتب (ارجحیت SARCکارت گزارش پاسخگویی مکتب (

نرخ های به تعلیق اندازی دانشجو؛•
نرخ های کشیدن دانشجو؛ و•
دیگر اقدامات محلی براساس ایمنی.•

تعلیق و کشیدن

نرخ
ایالتمنطقهمکتب

2015-162016-172017-182015-162016-172017-182015-162016-172017-18

6.410.50.65.75.85.83.73.73.5-------تعلیق ها

0.00.00.00.10.10.10.10.10.1-------کشیدن ها

)19-2018ۀبرنام ایمنی مکتب (سال تعلیمی 

مکتب دایر- کلی، ایمنی را در اولویت کار خود قرار می دهد. تیم ایمنی / شورای سایت مدرسه، آخرین بار، پس از بررسی طرح جامع ایمنی مدارس در یک نشست
 به روز کرد. این طرح شامل بررسی اطلعات ایمنی مربوط به محوطه مکتب، اطلعات واکنش به2018، آن را در فوریه سال 2018 ژانویه 30عمومی در تاریخ 

حوادث در صورت بروز آتش سوزی، زلزله و خطرات دیگر و جزئیات مربوط به سیاست های ایمنی است. یک نسخه از این طرح برای بررسی والدین در دفتر مکتب
در دسترس است.

مته هایی شامل مته های آتش سوزی، مته های زلزله و مته های ورود اضطراری، به طور منظم نگه داشته می شوند.
Citrusایمنی یک مسئولیت مشترک است و مکتب ما تحت حمایت برنامه مدارس ایمن منطقه و در هماهنگی با اداره افسران کلیسای ساکرامنتو و اداره پلیس مرکزی 

Heightsقرار دارد. در برنامه مدارس ایمن، متخصصان ایمنی منطقه ای حضور دارند که مشاوره ایمنی، آموزش و واکنش به حوادث بحرانی را ارائه می دهند. در 
این برنامه مأمورین اجرای قانون نیز مشارکت دارند که با مدارس یونایتید سان جوان کار می کنند.
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)SARCد. دیگر معلومات کارت گزارش پاسخگویی مکتب (

 شامل نشده است.LCFF) باشد اما در ارجحیت های ایالتی برای SARCاین معلومات در این بخش باید در کارت گزارش پاسخگویی مکتب (

ۀانداز متوسط صنف و توزیع انداز صنف (ابتدایی) ۀ

درجه
سطح

2015-162016-172017-18

اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف ها
اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف ها
اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف ها

1-2021-3233+1-2021-3233+1-2021-3233+

      K23132413264

      1263253253

      2253253253

      3312243263

      432233111812

      5331132113121

141دیگر
ۀتعداد صنف های نمایانگر این است چند صنف در طبق اندازه می گنجد (یک مجدود دانشجویان سر هر صنف). ۀ

** "دیگر" طبقه برای صنف های سطح چند صنفی.
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ۀانداز متوسط صنف و توزیع انداز صنف (ثانوی) ۀ

مضمون

2015-162016-172017-18

اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف های درسی
اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف های درسی
اوسط.
صنف
اندازه

تعداد صنف های درسی

1-2223-3233+1-2223-3233+1-2223-3233+

-------انگلیسی
----------
ریاضیات

----------
-------علوم

----------
علوم اجتماعی

ۀیادداشت: تعداد صنف های نمایانگر این است که چند صنف در هر طبق اندازه می گنجد (یک مجدود دانشجویان سر هر صنف). در سطح ثتتانوی، ایتن معلومتات توستتط---------- ۀ
ۀناح مضمون گزارش داده میشود تا به سطح درجه باشد.
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)18-2017مشاورین آموزشی و دیگر کارمندان پشتیبانی دیگر (سال تعلیمی 

)FTEتعداد معادل زمان کامل (عنوان
تعیین شده به مکتب

تعداد اوسط دانشجو سر هر
مشاور آموزشی

-------مشاور آموزشی

قابل اجرا نیست1.0مشاور (رفتاری/اجتماعی یا رشد شغلی)

قابل اجرا نیستۀاستاد رسان کتابخانه (مسئول)

قابل اجرا نیست1.0ۀکارمندان خدمات رسان کتابخانه (فرا مسلکی)

قابل اجرا نیست0.2-------روانشناس

قابل اجرا نیست0.3-------کارمند اجتماعی

قابل اجرا نیست-------پرستار

قابل اجرا نیست0.60متخصص گفتار/زبان/شنوایی

قابل اجرا نیست0.60-------ومتخصص وسیله (غیر درسی)

قابل اجرا نیست-------دیگر
 سلول ها با ارزش های غیر قابل اجرا که نیاز به معلومات ندارند.  یادداشت:

) همچنان دو کارمندان را نمایندگی میکند که هریکیFTE) مساوی به یک کارمند است که بطور تمام وقت کار میکند؛ یک معیار کل زمان (FTE* یک معادل کل زمان (
فیصد کار را در تمام وقت انجام داده اند.50برای 
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)17-2016ۀمصرف سر هر دانشجو و معاش های استادان ساح مکتب (سال مالی 

سطح
اوسطمصارف سر هر دانشجو

استاد
معاش مجموع

کمکی/
مجدود شده

اساسی/
غیرمحدود

65,413$656018394721-------سایت مکتب

76,908$5,013$قابل اجرا نیستقابل اجرا نیست-------منطقه

14.7-6.0-قابل اجرا نیستقابل اجرا نیستتفاوت فیصدی: سایت مکتب و منطقه

80,764$7,125$قابل اجرا نیستقابل اجرا نیست-------ایالت

19.1-32.8-قابل اجرا نیستقابل اجرا نیستتفاوت فیصدی: سایت مکتب و ایالت
 سلول ها با ارزش های غیر قابل اجرا که نیاز به معلومات ندارند.یادداشت:

-2018 نشر کرده است که در مورد چگونگی شمارش مصارف سطح مکتب هر دانشجو استتت کتته در کتتارت 2018 آگست 1) در تاریخ LEAوزارت آموزش کلفرنیا یک رهنمود را به آژانس آموزشی محلی (
 گزارش داده خواهد شد.19

)18-2017نوع خدمات تمویل شده (سال مالی 

6560

)17-2016معاش های استاد و سرپرستان (سال مالی 

اوسط ایالت برای مناطق با عین طبقهحساب منطقهطبقه

47,903$45,492$آغاز معاش استاد

74,481$77,878$معاش اوسط استاد

98,269$91,856$بلندترین معاش استاد

123,495$106,389$اوسط معاش مدیر (ابتدایی)

129,482$111,560$اوسط معاش مدیر (ثانوی)

142,414$135,771$اوسط معاش مدیر (لیسه)

271,429$268,440$معاش سرپرست عمومی

36.035.0فیصدی بودجه برای معاش استادان

6.05.0فیصدی بودجه برای معاش سرپرستان
 ببینید./http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs) به آدرس CDEۀبرای معلومات کامل در مورد معاش ها، از ویب سایت معاش ها و مزایای تایید شد وزارت آموزش کلفرنیا (
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)18-2017) کورس ها (سال تعلیمی APۀ جایگزینی پیشرفت (

فیصدی دانشجویان در کورس های جایگزینی پیشرفته) پیشکشAPتعداد کورس های جایگزینی پیشرفته (مضمون

قابل اجرا نیست0علوم کامپیوتر

قابل اجرا نیست0-------انگلیسی

قابل اجرا نیست0خوب و هنرهای اجرایی

 قابل اجرا نیست0زبان خارجی

قابل اجرا نیست0ریاضیات

قابل اجرا نیست0-------علوم

قابل اجرا نیست0علوم اجتماعی

0.0تمام کورس ها
سلول ها با ارزش های غیر قابل اجرا که نیاز به معلومات ندارند.  

* در جاییکه داخله های کورس دانشجو حداقل یک دانشجو اند.
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رشد مسلکی (سه سال جدید)

رشد مسلکی، بخشی کلیدی از روند بهبود مستمر برای مربیان است. هدف ما از رشد مسلکی کیفیت، حمایت از یادگیری معلمان و کمک معلمان است تا تأثیر مثبتی بر موفقیت دانش
آموزان داشته باشند.  سالنه، معلمان و مدیران در برنامه های مختلف رشد مسلکی شرکت می کنند.  هفتاد و پنج دقیقه در هفته به همکاری و آموزش کارکنان اختصاص داده شده که توسط
تیم های رهبری مدرسه برنامه ریزی می شود.. شهرداری منطقه همچنین از طریق شبکه های مدیران مدرسه و آکادمی های رهبری، یک دوره رشد مسلکی مداوم را برای مدیران فراهم

می کند.
 

شهرداری منطقه فرصت های رشد مسلکی را برای معلمان و مدیرانی که از اجرای استانداردهای دولتی هسته مشترک در زمینه هنرهای زبانی انگلیسی، ریاضیات، علوم، مطالعات
، حمایت از استقلل وTK-2 حمایت می کنند، فراهم می کند.  برنامه های رشد مسلکی عبارتند از: تمرینات واکنش فرهنگی، سواد بحرانی، خواندن ELA / ELDاجتماعی و چارچوب 

.  ادارات منطقه ای، مرکز حمایت از معلمان، بخش تأمین مالی پروژهELDمشارکت از طریق خواندن و نوشتن، ریاضی به صورت ریشه ای، دوره خواندن و نوشتن توصیفی، و مبانی 
ها و انجمن معلمان سان جوآن، از فرصت های آموزشی اضافی حمایت مالی می کنند.  فرصت های رشد مسلکی برای معلمان داوطلبانه هستند و در طول سال در قالب های مختلف ارائه

می شوند: در طول ساعات کار مکتب، پس از مکتب، شنبه ها و در تعطیلت تابستان و سایر تعطیلت. بسیاری از معلمان و مدیران همچنین از فرصت هایی که اداره آموزش کانتی
ساکرامنتو، وزارت آموزش کلفرنیا، برنامه های کالج / دانشگاه، سازمان های آموزش عالی دولتی / ملی و موسسات آموزشی خصوصی ایجاد می کنند، استفاده می کنند.

 
برنامه استراتژیک منطقه و برنامه پاسخگوئی کنترول محلی، زمینه را برای رشد مسلکی در منطقه فراهم می کنند. بعلوه رشد مسلکی با استفاده از یک یا چند مورد از موارد زیر تعیین

می شود: (الف) داده های موفقیت دانش آموزان، (ب) داده های نظرسنجی کارکنان و (ج) اهداف تعیین شده منطقه.  رشد مسلکی بر روی استانداردهای دولتی هسته مشترک، استراتژی
های آموزشی، برنامه درسی، ارزیابی، فناوری، مدیریت کلس درس، ایمنی و رهبری تمرکز دارد. برای حمایت از معلمان در محل، در کنار رشد مسلکی در مناطق تمرکز منطقه ای، به

مدیران آموزش داده می شود.مربیان محتوا در برخی از مدارس در دسترس هستند.  با ارائه مشاوره به معلمان از مرکز حمایت از معلمان، از معلمان جدید و کم تجربه در کلس های
درس بیشتر حمایت می شود.

 
کمک معلمان تشویق می شوند که در برنامه های رشد مسلکی در سطح منطقه و محل شرکت کنند.  به کارکنان پشتیبانی غیر آموزشی مانند کارکنان مذهبی و سرایدارها نیز آموزش ویژه،

شامل موضوعات کاربردی و آموزشی، داده می شود.
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