
Howe Avenueمکتب ابتدایی 
کارت گزارش جوابگویی مکتب

 2019-2018گزارش شده طبق معلومات سال تعلیمی
 2020-2019منتشر شده در

تا  ایالتی،  قانون  جوابگویی مکتب )1طبق  گزارش  کارت  که  کلفرنیا خواسته می شود  در  مکتب  هر  از  هر سال،  فبروری   SARCرا  )
 حاوی معلوماتی در مورد وضعیت و عملکرد هرکدام از مکتب دولتی در کلفرنیا است.  طبق فورمول تمویل کنننترولSARCمنتشر کند. 

( آمنناده کنننند کننه در آن توضننیحLCAP( باید یک برنامۀD جوابگویی و کنترول محلی )LEA(، تمام سازمان هاین آموزش محلی )LCFFمحلی )
دهند که برای رسیدن به اهداف مشخص مکتب برای همه دانش آموزان در هر سال چه کنناری می کنننند، و چننه فعالیتهننای مشخصننی بننا

 Dتوجه به ارجحیت های ایالتین و محلی انجام می دهند. در کنار آن، معلومات گزارش شده در برنامۀLCAPباید با معلومات گزارش شننده 
 مطابقت کند.SARCدر 

ملزومات • مورد  در  بیشتر  معلومات  ویبسایت SARCبرای  از   ،SARC( کلفرنیا  معارف  وزارت   CDE:کنید دیدن   )
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/

  /  http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc    دیدن کنید: CDE LCFF، از ویبسایت LCAP یا LCFFبرای معلومات بیشتر در مورد •

برای معلومات بیشتر در مورد مکتب، والدین/قیمها و اعضای جامعه باید به مدیر مکتب یا دفتر منطقهای به تماس شوند.  •

   DataQuest  
DataQuest ینننننک ابنننننزارک دیتنننننای آنالین اسنننننت کنننننه در صنننننفحه انترننننننتی DataQuestوزارت معنننننارف کالیفرنیابنننننا آدرس 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.قنرار دارد و دارای معلومنات بیشنتر در منورد این مکتب و مقایسنه آن بنا منطقنه و شنهر اسنت 
 یک سیستم دینامک است که درباره جوابگویی گزارش می دهد )مانند،ن دیتای آزمون، ثبت نام، فارغین مکتب لیسه،DataQuestمشخصا، 

کسانیکه از شرایط افتیده،ن داخله در کورس، کارگیری و دیتا در مورد یادگیرنده های انگلیسی(.

دسترسی به انترنت
دسترسی به انترنت در کتابخانه های عمومی و جاهای دیگری که در دسترس عموم هستند )مانند کتابخانه دولتی کلفرنیا( فراهم است.
دسترسی بنه اننترنت در کتابخانه هنا و جاهنای عمنومی عمومناً براسناس اینکنه »هرکسنی اول بیایند، اول می گنیرد« فنراهم می شنود.
محدودیت های دیگر استفاده می تواند شامل این موارد باشد: ساعت های کار، طول زمانی که می توانید از یننک کننامپیوتر اسننتفاده کنینند

)بسته به موجودیت(، نوع نرم افزار موجود در کامپیوتر، و توانایی چاپ مدارک.

دربارهن این مکتب

 (2020-2019معلومات تماس )سال تعلیمی

معلوماتن تماسسازمان/نهاد

Howe Avenueمکتب ابتدایی -------نام مکتب

Howe Avenue 2404-------کوچه

شهر، ایالت،
-------زپ

Sacramento CA, 95825

شماره
-------تلفون

(916 )971-5165

برندی اسمیت-------مدیر

Brandei.Smith@sanjuan.edu-------آدرس ایمیل

http://www.sanjuan.edu/howe-------ویبسایت

کود کشور-منطقه-
(CSDمکتب )

34-67447-6034623
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http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/


معلومات تماسسازمان/نهاد

منطقه مکتب سان جوان یونیفاید-------نام منطقه

شماره
-------تلفون

(916 )971-7700

سرپرست
-------عمومی

کنت کرن

info@sanjuan.edu-------آدرس ایمیل

www.sanjuan.edu-------ویبسایت

(2020-2019توضیحات مکتب و بیانیه ماموریت )سال تعلیمی

بیانیه مأموریت

 این است که در حین ارج نهادن به تنوع و مسئولیت مدنی، با ارائه یک برنامه نوآورانه وHowe Avenueمأموریت مکتب ابتدایی 
سختگیرانه در یک محیط از نظر فرهنگی حساس، ایمن، و سازندهن که باعث تقویت روابط با خانواده ها و جامعه میشود، الهام بخش
دانش آموزان بوده و به آنها آموزش بدهد که به متفکرانی نقش  آفرین، خالق و نقاد و همچنین شهروندانی مسئوول و دلسوز تبدیل

شوند.

هدف ما

هر دانش آموز بدون استثنا و بدون بهانه، در زمینه خواندن،ن نوشتن و ریاضیات به مهارت و یا پیشرفت خواهد رسید. ما متعهد به ایجاد
مکتبی هستیم که برای موفقیت تحصیلی هر دانش آموز هیچ محدودیتی نمیشناسد.

 مشخصات مکتب

 واقع در منطقه مکتب سان جوان یونیفاید است. برنامه درسی ارائهK-8 مکتب ابتدایی و 41، یکی از Howe Avenueمکتب ابتدایی 
شده در آن با استاندارد های ایالتین هسته مشترک کلفرنیا مطابقت دارد. این مکتب از طریق انتخاب متون ادبی متنوع و سایر فعالیتن

های مکتب، به صورت روزانه از آگاهی فرهنگی پشتیبانین میکند.

 به ایجاد یک محیط سازنده متعهد است که در آن همه دانش آموزان:Howe Avenue مکتب ابتدایی 

 تبدیل به خوانندگانی مسلط خواهند شد و مهارت های درک مطلب و ارتباط موثر در آنها شکل خواهد گرفت•
مفاهیم ریاضی را درک خواهند کرد و قادر به حل مسائل ریاضی در موقعیت های واقعی زندگی خواهند بود•
مهارت های شهروندی از جمله احترام، مسئولیت، صداقت، شجاعت، مراقبت، اعتماد به نفس و پشتکارن در آنها شکل•

خواهد گرفت.

:Howe Avenueبرنامه های موجود در مکتب ابتدایی  

برنامه عنوان اول در سطح مکتب 
برنامه توسعه زبان انگلیسی
عالوه بر آموزش اصلی، آموزش جامع سواد متعادل شامل خواندن با راهنمایی برای دانش آموزان
تدریس بعد از مکتب
خدمات کمک هزینه مک کینی برای بی خانمان ها
،مددكار منابع جامعه مکتب برای کمک به ارتباطن والدین با مکتب و تجربه فرزندشان از مکتب. هدف اصلی از این موقعیت

مشارکت والدین در آموزش فرزندشان است زیرا تحقیقات نشان میدهد که مشارکت والدین باعث پیشرفت تحصیلی
دانش آموز

 میشود.

 سایت توسعه حرفه ایCSUSبرای آموزش معلمان و دانش آموزان 
مرکز کشف - برنامه مراقبت از کودک/غنی سازی قبل و بعد از مکتب
مرکز کودکان – مهدکودک و مراقبت از کودک برای والدینی که مشغول به کار یا در حال آموزش هستند
 و غنی سازینبرنامه ایجاد پل بعد از مکتب - کمک در انجام تکالیف، تفریح
مشارکت با لیگ خیریه برای تهیه لباسن برای خانواده های نیازمند
کنفرانس های آکادمیک برای پیگیری پیشرفت دانش آموزان در مداخالت
تیم مطالعه دانش آموزی

14 از2صفحه    Howe Avenue Elementary School کارت گزارش جوابگویین مکتب برای 2018-2019 



 آموزشELDتعیین شده در سطح مکتب 
برنامه مداخالت راهبردی /مبتنی بر دیتا در سطح مکتب
( مداخالت و حمایتهای مثبت رفتاریPBIS)
عضو شبکه مکتب و دانشگاهن بدون بهانه
برنامه مداخالت راهبردی /مبتنی بر دیتا در سطح مکتب
مرکز مشاوره که شامل کارآموزان ایالتن ساک میشود
شب های خانوادگی برای مداخله خانواده ها
تیم های آکادمیک معلمان والدین
تدابیر یک به یک در صنف های سوم تا پنجم
برنامه جامع موسیقی که شامل آموزش لینک آپ، اسمبل وBOLTمیشود  
ارزیابی جامع خواندن برای همه کودکان .
( پشتیبانیSART/SARBتیم بررسی حضور در مکتب )
 مجامع جایزهTrimesterبرای حضور، دانشگاهیان و نگرش 
سفرهای میدانی در سطح صنوف
آموزش شخصیت
برنامه مدار سامی
اجرای گسترده تکنالوژین فعلی
كتابخانه های بزرگ كالس به روز شده
متخصص هنر و تربیت بدنی

پیام مدیر مکتب

،Howe Avenueخانواده های عزیز دانش آموزان مکتب ابتدایی 

Howeمعلمان و کارمندان ما بسیار تالش میکنند تا تجربه آموزشی فرزند شما را به یک تجربه ارزشمند تبدیل کنند! در مکتب ابتدایی 
Avenueکارکنان ما اعتقاد دارند که دانش آموزان ما میتوانند به باالترین سطوح برسند! تعهد کارکنان ما به دانش آموزان و خانواده ،

های ما این است: ما متعهد به ایجاد مکتبی هستیم که برای موفقیت تحصیلی هر دانش آموز هیچ محدودیتی را نمی شناسد.

 هدف نهایی ما برای مکتب مان این است: هر دانش آموز، بدون استثنا و بدون بهانه، در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضی مهارت یا
پیشرفت خواهد داشت.

 ما متعهد هستیم که اطمینانن یابیم برای رسیدن به هدف واحد خود، باکیفیت ترین آموزش و مداخالت را به دانش آموزانمان ارائه
دهیم. امسال، ما همچنان بر روی راهبردهای آموزشی توسعه زبان انگلیسی تمرکز میکنیم تا اطمینانن حاصل کنیم که یادگیرندگان

 بر روی آموزش خواندن هدایت شده متمرکز هستیم.K-2متنوع ما به برنامه درسی دسترسی دارند. ما همچنین در صنف های 

 ما همچنین استانداردهای ایالتی هسته مشترک کلفرنیا را به طور کامل اجرا میکنیم. برای کسب معلومات بیشتر در مورد هسته
ItemNumber=2583؟http://www.pta.org/parents/content.cfmمشترک، میتوانید به این ویب سایت مراجعه کنید: 

 ما فرصت های بسیارین را برای مشارکت والدین داریم، از جمله )اما نه محدود به(، شورای سایت مکتب، کمیته مشاورهن یادگیرنده
(.  آگهی هایAPTT(، و شب های خانوادگی، تیم های معلمان و والدین علمی )PTO(، سازمان معلمان و والدین )ELACانگلیسی )

تبلیغاتی و معلومات به طور منظم برای دانش آموزان ارسال میشود. ویب سایت و فیسبوک ما نیز این رویدادها را نمایش میدهند.

ما در سال گذشته تغییرات زیادی را ایجاد کرده ایم و شاهد پیشرفت های بسیار خوب دانش آموزان خود، چه از نظر تحصیلی و چه
دانش آموزان و کارکنان مکتب ما است! ما همچنان به تقویتاجتماعی، بوده ایم! این پیشرفت ها به خاطر تالش مشترک والدین، 

 ادامه میدهیم. معلمان مهد کودک، صنف های اول، چهارم و پنجم نیز تیم های معلمان وHoweفرصت های مشارکت والدین در مکتب 
( را راه اندازی کرده اند که باعث افزایش مشارکت والدین در مکتب ما میشود. ما مشتاقانه منتظر هستیم که باAPTTوالدین علمی )

حمایت و رهنمایی جامعه، برنامه های با کیفیت برای همه ذینفعان در سال جاری و در سال های تعلیمی آینده همچنان ادامه داشته
باشد!

لطفاً برای هرگونه سؤالی که ممکن است در مورد برنامه ها و رویدادها داشته باشید، با دفتر به تماس شوید یا به آن مراجعه کنید.

ارادتمند شما،

برندی اسمیت

مدیر مکتب
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 (2019-2018 براساس سطح صنفی )سال تعلیمیدانش آموزثبت نام 

سطح صنف
اندانش آموزتعداد  

       161کودکستان

       1150صنف 

       2132صنف 

       3152صنف 

       4102صنف 

       5104صنف 

       801مجموعع ثبت نام

 D(2019-2018 براساس گروه )سال تعلیمیدانش آموزداخلۀ

فیصد از مجموع ثبت نامدانش آموزگروه  

       14.9سیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

       1آمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

       21.1آسیایی

       0.5فلیپینی

       30.6هیسپانی یا التینی

       1.1بومی هاوایی یا جزیره آرام

       25.8سفیدپوست

       4.9دو نژاده یا بیشتر

       95.9محروم اجتماعی-اقتصادی

       55.7یادگیرندگان انگلیسی

       8.1ان دارای ناتوانیدانش آموز

       0.9محل نگهداری جوانان

       7.9بی خانمان

الف. شرایط یادگیری

ارجحیت ایالت: اساسی
(:1 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: اساسی )ارجحیت SARCدر 

انی کننه درس داده می شننوند کننامالدانش آمننوزصنفی که معلم بطور مناسب برای آن تعیین میشننود در موضننوع درس آن و بننرای  •
آماده می شود؛

ان به مواد آموزشی معیاری دسترسی دارند؛ ودانش آموز•
تسهیالت و امکانات مکتب بطور درست نگهداری میشوند. •

شایستگی معلم

مکتبمعلم ها
2017-2018

مکتب
2018-2019

مکتب
2019-2020

مکتب
2019-2020

3840401976با شایستگی تمام

00156بدون شایستگی تمام

2000درس دادن خارج از زمینه دانشی که دارد )با شایستگی کامل(
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تعیین معلم نامناسب و جاهای بدون معلم

2020-20192019-20182018-2017شاخص

000تعیین معلم نامناسبن برای یادگیرندگان انگلیسی

200 تعداد معلم های نامناسب *

000تعداد جاهاین بدون معلم
یادداشت: یادداشت: "تعیین نادرست" یعنی تعداد جاهایی که معلم تعیین شده صالحیت تدریس آن سطح صنفی، موضوع درسی، گروه

دانش آموزی وغیره را نداشته باشد.

 * جمع تعیین نادرست معلمان شامل تعداد معلم نامناسب برای یادگیرندگان انگلیسین نیز می شود.

 (2020-2019کیفیت، جدید بودن، و موجود بودن کتاب های درسی و مواد آموزشی )سال تعلیمی

2018 سپتمبر،سال و ماهی که در آن دیتا جمع آوری شده است:   

San Juan Unified برگزار کرد و مشخص کرد که مطابق پرونده ویلیامز در مقابل2018 سپتامبر 25 یک جلسه دادرسی عمومی در 
ایالتن کلفرنیا، هر مکتب ای در منطقه دارای کتاب های درسی، مواد آموزشی و یا تجهیزات آزمایشگاه علوم کافی و بننا کیفیت اسننت.
در موضوعات اصلی مواد آموزشی یا کتاب های درسی، یا هر دوی آنها، که متناسب با استانداردهای شخصی باشند، برای اسننتفاده در
کالس و خانه به کلیه دانش آموزان، از جمله زبان آموزان انگلیسی داده میشود. کتاب های درسی و مننواد تکمیلی طبننق سننیکل ایجنناد
شده توسط وزارت آموزش کلفرنیا که جدیدترین کتاب های درسی مورد استفاده در مکتب را عرضه میکند، انتخاب میشننوند. مطننالبن
قابل استفاده مورد تأیید ایالت توسط کلیه معلمان بررسی میشود و توصیه ای از سوی کمیته انتخاب متشکل از معلمان و سرپرستان
به هیئت مدیره مکتب ارائه میشود. تمام مواد توصیه شده قبل از انتخاب در دفتر منطقه قرار میگیرند تا والدین آنها را بررسننی کنننند.

 در مورد کیفیت، بنه روز بنودن و موجنودیت کتناب هنای درسنی و سنایر منواد آموزشنی2018در این جدول معلوماتی که در سپتامبر 
استاندارد که در مکتب استفاده میشود، ارائه شده اسنت. اگنر میخواهیند در منورد کتناب هنای درسنی و مطنالب آموزشنی معلومنات

. هیئتEC 60200.7، بخش 2009 ماه جوالی http://www.sanjuan.edu/Page/23485بیشتری داشته باشید، به ویبسایت ما مراجعه کنید: 
، ریاضیات،ن علوم و علننوم اجتمناعی بنه تصنویب رسناندهن اسنت وELA/ELDایالتین آموزش و پرورش چارچوب هایی را برای حوزه های  

لیستی تصویب شده مطالب آموزشی موجود برای انتخاب را مشخص کرده است.  برای کسب معلومات بیشتر در مورد برنامه اتخنناذ
کتننننننننننناب درسنننننننننننی سنننننننننننان جنننننننننننوان، لطفننننننننننناً بنننننننننننه ویب سنننننننننننایت منننننننننننا مراجعنننننننننننه کنیننننننننننند:

http://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/140/Textbook٪20Piloting٪20adoption٪20Schedule.pdf.

 مضمون
کتاب های درسی و مواد آموزشی/سال استفاده از

آنها

از
جدیدترین

تاریخ
استفاده؟

فیصد دانش آموزانی
که کتاب

خود را ندارند

Benchmark-Advance       Yes0.0 2017مهارت های خواندن/زبان

Pearson - Envision Math       Yes0.0: 2015ریاضیات

Delta Education - FOSS       Yes0.0: 2008علوم

Studies Weekly - California Studies WeeklyYes0.0:  2019تاریخ-علوم اجتماعی

ابزار آزمایشگاه علوم
(12-9)صنف های 

       0.00%

وضعیت تاسیسات مکتب و بهبودهای برنامه ریزی شده )اخیرترین سال(

 نوسازی شد. در حال حاضر، فضای کافی برای1995 ساخته شد، طی سال 1951 که در ابتدا در سال Howe Avenueمکتب ابتدایی 
 یک سیستم گرمایش و تهویه مطبوع در کل مکتب از جمله مرکز2001-2000اسکان جمعیت دانش آموزی وجود دارد. طی سالهاین 

اطفال نصب شد. در کنار پشتیبانی منطقه برای تعمیرات اساسی/جزئی، سرایداران ساختمان ها را تمیز میکنند. منطقه به صورت
منظم خدمات باغبانین و ایجاد چشم انداز را ارائه میدهد. به طور منظم تمرینات آمادگی برای زمان آتش سوزی/اضطرار برگزار

، از طریق برنامه تعمیر و نگهداری معوق،2009میشوند و داشتن نشان برای همه بازدید کنندگان و پرسنل ضروری است. در سال 
سقف سایت تعویض شد و عالوه بر آن سیستم زهکشی جدید برای زمان طوفان در ضلع شمالین مکتب اضافه شد. تابستانن سال

 شاهد اصالحات اساسی در سایت به شکل ساختار جدید زمین بازی مهدکودک و یک مرکز یادگیری جدید دارای کفپوش در2012
فضای باز در مجاورت کتابخانه، بوده است.  اصالحات چشمگیری در جلوی مکتب، هم از نظر ایمنی و هم از نظر زیبایی شناسی

انجام شده است.  تمام حیاط های داخلی مورد توجه قرار گرفته اند که این باعث افزایش توانایی برای یادگیری در فضای باز شده
 تأمین شد.J Bondاست.  بودجه کل این پروژه از طریق اقدام 

هدف هیئت آموزش و سیاست بخش سرپرستی این است که کلیه دانش آموزان از یک محیط یادگیری ایمن و خوب برخوردار باشند.
 تصویب كرد كه به طور كافی به فعالیت های تعمیر و نگهداری بودجه اختصاص2002 و 1998هیئت مدیره مصوباتی را در سال های 

داده شود و دو مصوبه ضمانت تسهیالت برای تأمین بودجه برای حفظ تعمیرات و پیشرفت ها تصویب شد. ساختمان های مکتب،
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 بازرسی از تأسیسات انجام شد و مشخص شد که هیچ2019کالس های درس و محوطه امن، تمیز و کاربردی هستند. در سپتمبر 
شرایط ناامنی وجود ندارد که نیاز به تعمیرات اضطراری داشته باشد. كاركنان سرویس و نگهداري منطقه تضمين مي كنند كه

تعمیرات الزم براي نگهداري مکتب در شرایط مناسب به موقع انجام مي شود. برای تضمین خدمات کارآمد و تضمین اینکه تعمیرات
اضطراری و تعمیرات ایمنی و بهداشتی در باالترین ارجحیت قرار دارند، از فرآیند خودکار کامپیوتری سفارش کار استفاده میشود.
هیئت آموزش و پرورش استانداردهای نظافتی و الزامات سرایداری را برای کلیه مکتب های منطقه تصویب کرده است. مکتب با

استانداردهای هیئت مدیره برای سرایداری و نظافت مطابقت دارد. سرایداران مکتب در استفاده صحیح از مواد شیمیایی تمیز کننده
و تکنیک های یکپارچه مدیریت آفات آموزش دیده اند. آنها با کمک دیپارتمان نگهداری منطقه، هر روز توسط مدیر اداره میشوند.

منطقه در برنامه تعمیر و نگهداری معوق مکتب های دولتی، با بودجه اختصاص داده شده برای تعمیر عمده یا جایگزینی اجزای
ساختمان مکتب موجود، شرکت میکند. به طور معمول، این شامل تعمیر بام، لوله کشی، گرمایش، تهویه مطبوع، سیستم های

 میلیون دالر بودجه را به فعالیتن های تعمیر و2الکتریکی، نقاشی داخلی یا خارجی و سیستم های پوشش کف میشود. منطقه ساالنه 
نگهداری معوق اختصاص میدهد.

وضعیت ترمیم تاسیساتن مکتب خوب است )اخیرترین سال(
( که جمع آوری شده است )یا مساوی آن(، موارد زیر را تهیه نمایید:FIT ابزار تفتیش تاسیسات )جدیدترین دیتایبا استفاده از 

وضعیت ترمیم سیستمهای لیست شده را مشخص کنید •
هرگونه مواردی را که به مراقبت نیاز دارد تا به خوبی ترمیم شود توضیح دهید•
سال و ماهی که در آن دیتا جمعآورین شده است •
ردهبندی کلی •

FIT:  09/05/2019سال و ماه جدیدترین گزارش 

رده بندی سیستم های بررسی شده
ترمیم مورد نیاز و

اقدام انجام شده یا برنامه ریزی شده

،HVAC لیک های گازی، میکانیکی/سیستم ها:
مجرای آب رو

Xخوب       
       مناسب
       ضعیف

       خوبX سطوح داخلیداخلی؛
       مناسب
       ضعیف

       خوبX صفایی کلی، هجوم حشرات/آفتصفایی:
       مناسب
       ضعیف

       خوبXالکتریکینالکتریکی: 
       مناسب
       ضعیف

اتاق های استراحت/حوزهای آب نوشیدن:
اتاق های استراحت، سینک ها/حوزهای آب

نوشیدن

Xخوب       
       مناسب
       ضعیف

       خوبX ایمنی آتش، مواد خطرناکایمنی:
       مناسب
       ضعیف

       خوبX آسیب ساختاری،ن سقف هاساختاری:
       مناسب
       ضعیف

 میدان بازی/میدان هاین مکتب،خارجی:
کلکین ها/دروازه ها/جال ها

Xخوب       
       مناسب
       ضعیف
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رده بندی سیستم های بررسی شده
ترمیم مورد نیاز و

اقدام انجام شده یا برنامه ریزی شده

 بسیار خوب       Xرده بندی کلی

 خوب        

 مناسب       

دانش آموزب. نتایج 

دانش آموزارجحیت ایالت: دستآورد 
(:4 )اولویت دانش آموز معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: دستآورد SARCدر 

[، که شامل ارزیننابی کلی متننوازن هوشننمندترCAASPP ]دانش آموز کلفرنیا)یعنی، سیستم ارزیابی عملکرد و رشد ارزیابی هاین ایالتی •
[ و ریاضیاتELA[ برای دانش/هنرهای زبان انگلیسی ]CAAs ]کلفرنیاان در آموزش های عمومی و ارزیابی جایگزین دانش آموزبرای 

CAASان واجد شننرایط میتوانننند در اجننرای دانش آموزدرس داده شده در صنف های سوم تا به هشتم و صنف یازدهم می شود. تنها 
انیدانش آموز[ برای CCSS با معیارهای دستیابی متبادل همتراز شده اند که با معیارهای ایالتین اساسی عمومی ]CAAsشرکت کنند 

که بیشترن ناتوانی قابل مالحظۀD را دارند، ربط داده می شوند(؛ و
انی که کورس ها را با موفقیت تکمیل کرده  اند تننا شننرایط رفتن بننه دانشننگاهن کلفرنیننا و دانشننگاهن دولننتی کلفرنیننا،دانش آموزفیصد •

شرکت در برنامه های آموزش تخنیکی یا برنامه های آموزشی دیگر را به دست بیاورند.

اندانش آموز( و ریاضیات برای همه ELA در زمینه دانش/هنرهای زبان انگلیسین )CAASPPنتایج آزمون 
صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم

انی که با معیارهای ایالتی برابرند یا باالترنددانش آموزفیصد 

ضمون
مکتب

2017-2018
مکتب

2018-2019
منطقه 

2017-2018
منطقه

2018-2019
ایالت

2017-2018
ایالت 

2018-2019

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

171445465050

ریاضیات
131334353839(11 و 8 تا 3 )صنف های 

ان در این دسنته بنرای دقت آمناری کمدانش آمنوزان امتحان شده ده یا کمتر باشند، فیصد حسابن نمیشوند، بخاطر اینکنه تعنداد دانش آموزیادداشت: در صورتیکه تعداد 
ان.دانش آموزاست یا بخاطر محافظت از حریم خصوصی 

 میشوند. برای حسابن کردن »فیصد برابر یا باالتر«،CAA( و ریاضایت شامل ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر و ELAیادداشت: نتایج آزمون دانش/هنرهای زبان انگلیسی )
 معیار را به دست آورده اندCAAsانی که در دانش آموزانی را که در »ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر«ن برابر یا باالتر از معیار بوده اند با تعداد کل دانش آموزمجموع تعداد 
انی که در هر دور ارزیابی شرکت کرده اند، تقسیم می کنیم.دانش آموز - متبادل را به دست آورند( جمع می کنیم و سپس بر تعداد 3)یعنی سطح 

دانش آموز بر اساس گروه ELA در CAASPPنتایج آزمون 
(2019-2018صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم )سال تعلیمی

مجموععدانش آموزگروه 
 ثبت نام

تعداد
 آزمایش شده

فیصد
فیصد ناموفق آزمایش شده

فیصد
 برابر یا باالتر

35233695.454.5514.29اندانش آموزتمام 

17516996.573.439.47مرد

17716794.355.6519.16زن

464597.832.1711.11سیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

---------- آمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

696188.4111.5913.11آسیایی

----------فلیپینی

12212098.361.6415.83هیسپانی یا التینی
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دانش آموزگروه 
مجموعع
 ثبت نام

تعداد
 آزمایش شده

فیصد
فیصد ناموفق آزمایش شده

فیصد
 برابر یا باالتر

----------بومی هاوایی یا جزیره آرام

797594.945.0617.33سفیدپوست

1717100.000.0011.76دو نژاده یا بیشتر

34733295.684.3214.16محروم اجتماعی-اقتصادی

21419992.997.0116.58یادگیرندگان انگلیسی

4444100.000.000.00ان دارای ناتوانیدانش آموز

----------محل نگهداری جوانان

 میشوند.ن  برای حسابن کردن »فیصد برابننر یننا بنناالتر«، مجمننوعCAA( شامل ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر و ELAیادداشت: نتایج آزمون دانش/هنرهای زبان انگلیسی )
 معیار را به دسنت آورده انند )یعننیCAAsانی که در دانش آموزانی را که در »ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر« برابر یا باالتر از معیار بوده اند با تعداد کل دانش آموزتعداد 
انی که در هر دور ارزیابی شرکت کرده اند، تقسیم می کنیم.دانش آموز - متبادل را به دست آورند( جمع می کنیم و سپس بر تعداد 3سطح 

تعداد  که  در جدول ظاهر می شود  زمانی   )--( فاصله  دو خط  تعداددانش آموزیادداشت:  اینکه  بخاطر  یا  نمیشوند،ن  فیصد حسابن  باشند،  کمتر  یا  ده  آزمایش شده  ان 
ان.دانش آموزان درین طبقه برای دقت آماری کم است یا برای محافظت از حریم خصوصی دانش آموز

تعداد  تمام دانش آموزیادداشت:  شامل  شده  آزمایش  تعداددانش آموزان  هرچند،  نه؛  یا  باشند  کرده  دریافت  امتیاز  خواه  کرده اند  شرکت  آزمون  در  که  میشود  انی 
انی که آزمایش شده اند همان تعدادی نیست که برای حساب کردن فیصدهای سطح دستآورد استفاده شده اند. فیصدهای سطح دستآورد فقنط بننا اسنتفاده ازدانش آموز
انی است که امتیاز بدست آورده اند حساب می شود.دانش آموز

دانش آموز در ریاضیات بر اساس گروه CAASPPنتایج آزمون 
 (2019-2018صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم )سال تعلیمی

دانش آموزگروه 
مجموعع
 ثبت نام

تعداد
 آزمایش شده

فیصد
فیصد ناموفق آزمایش شده

فیصد
 برابر یا باالتر

35033896.573.4312.72اندانش آموزتمام 

17416997.132.8712.43مرد

17616996.023.9813.02زن

454497.782.224.55سیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

---------- آمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

696289.8610.1419.35آسیایی

----------فلیپینی

12112099.170.8314.17هیسپانی یا التینی

----------بومی هاوایی یا جزیره آرام

797797.472.5314.29سفیدپوست

1717100.000.005.88دو نژاده یا بیشتر

34533396.523.4812.61محروم اجتماعی-اقتصادی

21220295.284.7215.35یادگیرندگان انگلیسی

4444100.000.000.00ان دارای ناتوانیدانش آموز

----------محل نگهداری جوانان
انی را کننه دردانش آموز میشوند. برای حسابن کردن »فیصد برابر یا باالتر«، مجموع تعداد CAAیادداشت: نتایج آزمون ریاضایت شامل ارزیابی کلی متوازن هوشمندترن و 

 - متبادل را بننه دسننت3 معیار را به دست آورده اند )یعنی سطح CAAsانی که در دانش آموز»ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر«ن برابر یا باالتر از معیار بوده اند با تعداد کل 
انی که در هر دور ارزیابی شرکت کرده اند، تقسیم می کنیم.دانش آموزآورند( جمع می کنیم و سپس بر تعداد 

یا کمتر باشند، فیصد حسابدانش آموزیادداشت: دو خط فاصله )--( زمانی در جدول ظاهر می شود که تعداد  ان آزمایش شده ده 
ان.دانش آموزان درین طبقه برای دقت آماری کم است یا برای محافظت از حریم خصوصی دانش آموزنمیشوند، یا بخاطر اینکه تعداد 
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انی میشود که در آزمون شرکت کرده اند خواه امتیاز دریننافت کننردهدانش آموزان آزمایش شده شامل تمام دانش آموزیادداشت: تعداد 
انی که آزمایش شده اند همان تعدادی نیست کننه بننرای حسنناب کننردن فیصنندهای سننطح دسننتآورددانش آموزباشند یا نه؛ هرچند، تعداد 

انی است که امتیاز بدست آورده اند حساب می شود.دانش آموزاستفاده شده اند. فیصدهای سطح دستآورد فقط با استفاده از 

اندانش آموز در علوم برای همه CAAPنتایج آزمون 
صنف پنج، هشت، و ده

انی که با معیار ایالتی برابرند یا باالترنددانش آموزفیصد 

مضمون
مکتب

2017-2018
مکتب

2018-2019
منطقه

2017-2018
منطقه

2018-2019
ایالت

2017-2018
ایالت

2018-2019

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست(10 و 8، 5علوم)صنف های 
یادداشت: در خانه هایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.ن

 به شکل عملی برگزار شد. اما، این معلوماتن موجود نمی باشد برای2018-2019( که در سال تعلیمی CASTیادداشت: این محلی است برای امتحان علوم کلفرنیان )
2021 فننبروری 1 کۀ قرار اسننت SARC 2020-2019 منتشر شود. این معلوماتن در گزارش  2020 فبروری 1 کۀ قرار است SARC 2019-2018گنجاندن در گزارش 

منتشر شود گنجانده خواهد شد.

 (2019-2018برنامه های آموزشی تخنیکی شغلی )سال تعلیمی

 (2019-2018شرکت در آموزش تخنیکی شغلی )سال تعلیمی

اندازه گیری
شرکت کردن در

CTEبرنامه 

CTEان شرکت کننده در دانش آموزتعداد 

 را تکمیل میکنند و دپلوم مکتب لیسه را دریافت میکنندCTEانی که برنامۀc دانش آموزفیصد 

 هماهنگ شده بین مکتب و نهادهای آموزشی پس از ثانویCTEفیصد کورس هایع 

(CSU( و یا دانشگاهن دولتی کلفرنیا )UCکورس های مخصوص برای پذیرش در دانشگاهن کلفرنیا )

فیصدUC/CSUاندازه گیری کورس 

UC/CSU0  که ثبت نام شده اند در کورس های الزم برای پذیرش 2019-2018اندانش آموز

UC/CSU  که تمام کورسأهای مورد نیاز برای پذیرش در 2018-2017ان فارغ شدهدانش آموز

دانش آموزارجحیت ایالت: نتایج دیگر 
(:8 )ارجحیت دانش آموز معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: نتایج دیگر SARCدر 

 در مضمون های آموزش فزیکی.دانش آموزنتایج •

 (2019 -2018نتایج آزمون صحت فزیکی کلفرنیا )سال تعلیمی

صنف
سطح

فیصد دانش آموزانی که از
شش، چهار به دست

آورده اند

فیصد دانش آموزانی که از
شش، پنج به دست آورده اند

فیصد دانش آموزانی که از
شش، شش به دست

آورده اند
---5---23.119.224.0

ان در این دسته برای دقت آماری کمدانش آموزان امتحان شده ده یا کمتر باشند، فیصد حسابن نمیشوند، بخاطر اینکه تعداد دانش آموزیادداشت: در صورتیکه تعداد 
ان.دانش آموزاست یا بخاطر محافظت از حریم خصوصی 

ج. مداخله

ارجحیت ایالت: مداخله والدین
(:3 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: مداخله والدین )ارجحیت SARCدر 

تالش هایی که منطقه مکتب انجام می دهد تا والدین در تصمیم گیری ها برای منطقه مکتب و هر سایت مکتب اشتراک کنند.

 (2020-2019فرصت ها برای مداخلۀD والدین )سال تعلتمی

شب های خانوادگی - مدار سامی، سواد، علم
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تیم های معلمان و والدین آکادمیک
نمایشگاه های کتاب

شورای سایت مکتب
ELACجلسات 

حضور داوطلبانه در کالس درس و سفرهای میدانی
کمیته مشاوره والدین سرپرست

پیام رسان مکتب

 به تماس شوید.5165-971لطفاً با دفتر اصلی به شماره برای کسب معلومات بیشتر در مورد مشارکت والدین، 

دانش آموزارجحیت ایالت: مداخله 
(:5 )اولویت دانش آموز معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: مداخله SARCدر 

میزان ترک تحصیل در مکتب لیسه؛ و•
میزانهای فارغ شدن از مکتب لیسه. •

میزان ترک تحصیل و فارغ شدن )میزان کلی چهار ساله(

شاخص
مکتب
2015-
2016

مکتب
2016-
2017

مکتب
2017-
2018

منطقه
2015-
2016

منطقه
2016-
2017

منطقه
2017-
2018

ایالت 
2015-
2016

ایالت
2016-
2017

ایالت
2017-
2018

میزان ترک
تحصیل

میزان فارغ شدن
 « را در2019-2018 مندرک »تعریننف هنای عنصنر دیتننای 2018-2017 و 2017-2016 های تعلیمی برای فورمول محاسنبه مننیزان تعنندیل شننده فنارغ شندن در سننال

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

ارجحیت ایالت: محیط مکتب

(:6 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه می شود: محیط مکتب )ارجحیت SARCدر 

؛دانش آموزمیزان تعلیق •
؛ ودانش آموزمیزان اخراج •
اقدامات محلی دیگر در زمینه ایمنی.•

تعلیق و اخراج

میزان

ایالتمنطقهمکتب

مکتب
2016-
2017

مکتب
2017-
2018

مکتب
2018-
2019

منطقه
2016-
2017

منطقه
2017-
2018

منطقه
2018-
2019

ایالت
2016-
2017

ایالت
2017-
2018

ایالت
2018-
2019

3.12.65.45.85.84.93.63.53.5-------تعلیق

0.00.00.00.10.10.10.10.10.1-------اخراج

 (2020-2019برنامه ایمنی مکتب )سال تعلیمی

(20-2019برنامه ایمنی مکتب )سال تعلیمی 
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این مکتب به طور مستقیم با برنامه مکتب های ایمن منطقه مکتب سان جوان یونیفاید مرتبط است.  برنامه مکتب های ایمن دارای
یک متخصص ایمنی جامعه است که در منطقه جغرافیایی شامل مکتب های مجاور به این مکتب اختصاص یافته است. عالوه بر این،

 که همهCHPD(، دو معاون کالنتر و دو افسر CHPD( و اداره پلیس سیتروس هایتس )SSDاز طریق همکاری با کالنتری ساکرامنتو )
یونیفرم میپوشند، برای گشت زنی در منطقه مکتب از جمله این مکتب اختصاص یافته اند. معاون کالنترها برای گشت زنی در منطقه
جغرافیایی در ضلع شرقی یا ضلع غربی منطقه اختصاص یافته اند. در منطقه تعیین شده آنها، مکتب های خاصی به آنها اختصاص داده

 افسران منابعCHPDشده است و در صورت بروز نیازهای ایمنی، به نیازهای این مکتب یا سایر مکتب ها پاسخ میدهند. دو افسر پلیس 
( هستند که برای مکتب های مشخص شده در شهر سیتروس هایتس کار میکنندن و در صورت بروز نیازهای ایمنی، بهSROمکتب ها )

آنها پاسخ میدهند. دو سازمان اجرای قانون در صورت لزوم به صورت اشتراکی به نیازها پاسخ میدهند. معاونانن کالنتر و/یا افسران
CHPDاز طریق اعزام کننده مکتب های ایمن، اعزام کنندهن نیروی انتظامی یا از طریق گزارش مستقیم یکی از کارمندان مکتب، بازدید 

کنندگان مکتب یا شخص دیگری به محل حوادث بحرانی اعزام میشوند. این مکتب دارای تیم ایمنی مکتب است که موارد ایمنی را که
ممکن است بر محوطه مکتب تأثیر بگذارند،ن بررسی میکند. تیم ایمنی مکتب ما بطور مرتب برای بحث در مورد مسائل ایمنی، به
روزرسانی برنامه اضطراری سایت ما، و اقدامات پیشگیرانه در پیشگیری از مسائل مختلف مرتبط با ایمنی مکتب، تشکیل جلسه

میدهد. بخش متخصصان ایمنی جامعه و اجرای قانون جلساتی را برگزار میکند سخنرانان درمورد مسائل مربوط به ایمنی مکتب ها
برای دانش آموزان، کارمندان و گروه های جامعه سخنرانی کنند. تیم ایمنی ما، در صورت درخواست، از بخش مکتب های ایمن یا

( ماCSSPاجرای قانون آموزش دریافت میکند. این مکتب وظیفه دارد که بر طبق قانون آموزش هر سال برنامه جامع ایمنی مکتب ها )
 با افسرCSSPرا تا یکم ماه مارچ به روز کند. به عنوان بخشی از کار به روزرسانی، این مکتب حداقل یک بار در سال برای بررسی 

 یک جلسه ویژه جامعهCSSP را بررسی کند و ما برای بررسی CSSPاجرای قانون مالقات میکند، از اداره آتش نشانی محلی میخواهد 
 قبل از ارسال به مدیر مکتب های ایمن منطقه باید توسط شورای سایت مکتب تأیید شود. هر کالس دارایCSSPرا برگزار میکنیم. 

یک »پوشه ایمنی« استاندارد است که به عنوان راهنمایی برای معلمان عمل میکند و شامل پروسیجر پاسخ به بحران ویژه سایت و
چارت فلیپ اضطراری استاندارد منطقه است. این مکتب، عالوه بر آنچه مطابق قانون آموزش و پرورش ضروری است، معلومات

مربوط به تمام عملیات تمرینی برای آمادگی هنگام آتش سوزی، قفل شدن درهای خروجی، پناه گرفتن و یا زلزله را نگهداری میکند.

SARCد. معلومات دیگر 

 شامل نمی شود.LCFF باشد اما در ارجحیت های ایالتی برای SARCمعلومات این بخش باید در 

اندازۀD متوسط کالس و توزیع اندازۀD کالس )ابتدایی(

سطح
صنف

2016-
2017 

متوسط
اندازه
 کالس

2016-
17
#

اندازه
کالس*

1-20

2016-
17
#

اندازه
کالس*

21-32

2016-
17
#

اندازه
کالس*

33+

2017-
2018

متوسط
اندازه
کالس

2017-
18
#

اندازه
کالس*

1-20

2017-
18
#

اندازه
کالس*

21-32

2017-
18
#

اندازه
کالس*

33+

2018-
2019

متوسط
اندازه 
کالس

2018-
19
#

اندازه
کالس*

1-20

2018-
19

 اندازه
کالس*

21-32

2018-
19
#

اندازه
کالس*

33+

      K241623252951

      1255264265

      2254256265

      3283274265

      432313312274

      52911227112343

142  دیگر
ان در هر صنف(.دانش آموزتعداد کالس ها نشان می دهد که چند کالس در هر دسته اندازه ای قرار می گیرند )رینج همه 

** دسته »دیگر« برای کالس های سطح چندپایه ای است.
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اندازۀD متوسط کالس و توزیع اندازۀD کالس )ثانوی(

مضمون

2016-
2017 

متوس
ط

اندازه
کالس

2016-
17
#

اندازه
کالس

*

1-22

2016-
17
#

اندازه
کالس

*

23-32

2016-
17
#

اندازه
کالس*

33+

2017-
2018

متوس
ط

اندازه
کالس

2017-
18
#

اندازه
کالس

*

1-22

2017-
18
#

اندازه
کالس

*

23-32

2017-
18
#

اندازه
کالس*

33+

2018-
2019

متوس
ط

اندازه
کالس

2018-
19
#

اندازه
کالس

*

1-22

2018-
19
#

اندازه
کالس

*

23-32

2018-
19
#

اندازه
کالس*

33+

-------انگلیسی
----------

ریاضیات
----------

-------علوم
----------

علوم اجتماعی
ان در هر کالسدانش آموزیادداشت: تعداد کالس ها نشان می دهد که چند کالس درس در هر دسته اندازه ای قرار می گیرند )رینج همه ----------

درس(. در سطح ثانوی، این معلومات توسط براساس مضمون و نه بر اساس سطح صنف گزارش می شود.

 (2019-2018)سال تعلیمینسبت مشاوران تعلیمی به دانش آموزان 

عنواننبست

-------مشاور تعلیمی801.0

 همچنین می تواند نشان دهنده دو کارمندFTE( برابر است با یک کارمند که بطور تمام وقت کار می کند؛ یک FTEیک معادل زمان کامل )
 فیصد کار تمام وقت را انجام می دهد.50باشد که هرکدام 

 (2019-2018مشاورین تعلیمی و دیگر کارمندان پشتیبانی دیگر )سال تعلیمی

عنوان
 برای هردانش آموزتعداد متوسط 

مشار تعلیمی

مشاور )رشد رفتاری/اجتماعی یا شغلی(

معلم رسانۀc کتابخانه )مسئول کتابخانه(

کارمندان خدمات رسانه کتابخانه )فرامسلکی(

-------روانشناس

-------مددکار اجتماعی

-------پرستار

متخصص گفتار/زبان/شنوایی

-------متخصص منابع )غیر-تعلیمی(

-------دیگر

 همچنین می تواند نشان دهنده دو کارمندFTE( برابر است با یک کارمند که بطور تمام وقت کار می کند؛ یک FTEیک معادل زمان کامل )
 فیصد کار تمام وقت را انجام می دهد.50باشد که هرکدام 

(2018-2017 و معاش های معلمان هر سایت مکتب )سال مالی دانش آموزمصرف هر 

سطح
مجموع

مصرف هر
دانش آموز

مصرف هر
 )محدود(دانش آموز

مصرف هر
دانش آموز
)نامحدود(

متوسط
معاش معلم

65,627$810319926111-------سایت مکتب

76,673.00$7762مربوط نیستمربوط نیست-------منطقه

15.5-23.8-مربوط نیستمربوط نیستتفاوت فیصد: سایت مکتب و منطقه

82,403.00$7,506.64$مربوط نیستمربوط نیست-------ایالت

22.7-20.5-مربوط نیستمربوط نیستتفاوت فیصد: سایت مکتب و ایالت
 در خانه هایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.یادداشت:
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 در سنطحدانش آمنوز( فرستاد در منورد چگنونگی محاسنبه مصنرف هنر LEA وزارت معارف کلفرنیا رهنمودهایی را به آژانس آموزشی محلی )2018 آگست 1در تاریخ 
 گزارش خواهد شد.2019-2018مکتب که در کارت 

 (2019-2018نوع خدمات تمویل شده )سال مالی

در این جدول بودجه مکتب از منابع نامحدود برای هر دانش آموز با سایر مکتب های منطقه و سراسر ایالت مقایسه شده است.

مخارج تکمیلی/محدود از بودجه ای حاصل میشود که استفاده از آنها توسط قانون یا اهدا کننده کنترول میشود. بودجه تعیین شده
توسط منطقه یا هیئت مدیره برای اهداف خاص محدود نیست. مخارج اساسی/نامحدود، به جز دستورالعمل های عمومی، توسط

قانون یا اهدا کننده کنترول نمی شود.

 برای آموزش وCDEبرای کسب معلومات دقیق در مورد هزینه های مکتب برای تمام مناطق در کلفرنیا، به صفحه وب مخارج فعلی 
/ مراجعه کنید. برای کسب معلومات در موردhttp://www.cde.ca.gov/ds/fd/ecمخارج تخصیص یافته برای هر دانش آموز به نشانی 

/http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs به آدرس CDEمعاش معلمان تمام مناطق در کلفرنیا، به صفحه وب معاش و مزایای تأیید شده 
http://www.ed-data.org ویبسایت: Edمراجعه کنید. برای جستجوی هزینه ها و معاش مربوط به یک منطقه مکتب خاص، به دیتای 

مراجعه کنید.

 (2018-2017معاش معلمان و کارمندان )سال مالی

متوسط ایالت برای مناطق در همان دستهحساب منطقهدسته

48,612$45,738$معاش اساسی معلم

74,676$78,229$معاش معلم متوسط

99,791$92,352$بیشترین معاش معلم

125,830$112,403$متوسط معاش مدیر مکتب )ابتدایی(

131,167$102,014$متوسط معاش مدیر مکتب )ثانوی(

144,822$140,548$متوسط معاش مدیر مکتب )لیسه(

275,796$279,178$معاش سرپرست عمومی

%34%36فیصد بودجه برای معاش معلمان

%5%6فیصد بودجه برای معاش کارمندان
./http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs( را ببینید به آدرس CDEبرای معلومات کامل در مورد معاشها، از ویبسایت معاشها و مزایای تایید شده وزارت معارف کلفرنیان )

 (2019-2018( )سال تعلیمیAP کورس های تعیین جای پیشرفته )

APان در کورس های دانش آموزفیصد  پیشکش شده*APتعداد کورس های مضمون

مربوط نیستعلوم کامپیوتر

مربوط نیست-------انگلیسی

مربوط نیستهنرهای زیبا و اجرایی

 مربوط نیستزبان خارجی

مربوط نیستریاضیات

مربوط نیست-------علوم

مربوط نیستعلوم اجتماعی

همه کورس ها
در خانه هایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.ن  

 ثبت نام کرده است.دانش آموز برای کورس دانش آموز*در جایی که حداقل یک 

رشد مسلکی )سه سال جدید(

-2017 معیار
2018

2018-
2019

2019-
2020

9تعداد روزهای مکتب که برای ترقی کارمندان و بهبود مداوم تعیین شده اند
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توسعه حرفه ای، بخش اصلی فرآیند بهبود مستمر برای مربیننان اسننت. هنندف از توسننعه حننرفه ای بننا کیفیت مننا پشننتیبانین از یننادگیری
معلمان و پیراپیشه کار ها است تا تأثیر مثبتی بر پیشرفت دانش آموزان داشته باشند.  ساالنه معلمان و مدیران سایت در فرصت هننای
مختلف در توسعه حرفه ای شرکت میکنند.  هفتاد و پنج دقیقه در هفته به همکاری و آموزش کارمندان اختصاص داده میشود که توسط
تیم های رهبری سایت برنامه ریزی میشننود. منطقنه همچننین سنیکلی از پیشننرفت حنرفه ای منداوم را از طرینق شنبکه هنای اصنلی و

همچنین آکادمی های رهبری برای مدیران فراهم میکند.

منطقه برای معلمان و مدیرانی که از اجرای استانداردهای ایالتین هسته مشترک در مضمون های هنرهای زبان انگلیسی، ریاضیات،ن
 پشتیبانی میکنند،ن فرصت های حننرفه ای توسننعه را فننراهم میکننند.  برنامنه هنای توسنعهELA/ELDعلوم، مطالعاتن اجتماعی و چارچوب 

، پشننتیبانین از اسننتقالل و تعامننل ازTK-2حرفه ای ویژه شامل موارد زیر است: روش های پاسخگویی فرهنگی، سواد انتقادی، خواندن 
.  دیپارتمننان هننای منطقننه، مرکننز پشننتیبانیELDطریق خواندن و نوشتن، ریاضیات پایه ای، کورس خواندن و نوشتن تفسیری، و مبننانی 

معلمان، پروژه های با بودجه و انجمن معلمان سن جنوان، فرصنت هنای آمنوزش اضنافی را اسپانسننر میکنننند.  فرصنت هننای توسننعه
حرفه ای برای معلمان داوطلبانه است و در طول سال در قالب های مختلفی ارائه میشود: در طول روز مکتب، بعد از مکتب، شنبه ها
و در طول تعطیالت تابستانی و سایر تعطیالت. بسیارین از معلمان و سرپرستان همچنین از دفتر معارف شهرستان ساکرامنتو، وزارت

آموزش کلفرنیا، برنامه های کالج/دانشگاه،ن سازمان های آموزش دولتی/ملی و مؤسسات آموزشی خصوصی استفاده میکنند. 

توسعه حرفه ای در منطقه بر اساس برنامه استراتژیک منطقه و برنامه پاسخگویی کنترول محلی است. بعالوه، توسعه حرفه ای با
استفاده از یک یا چند مورد از موارد زیر تعننیین میشنود: )النف( دیتنای پیشنرفت دانش آمنوز، )ب( دیتننای نظرسننجی کارمننندان، و )ج(
اهداف مشخص شده منطقه.  توسعه حرفه ای به استانداردهای ایالتی هسته مشترک، استراتژی های تدریس، برنامه درسی، ارزیابی،
تکنالوژی، مدیریت کالس، ایمنی و رهبری میپردازد. آمننوزش سرپرسننت در کنننار توسننعه حننرفه ای در نننواحی متمرکننز بننر منطقننه، بننه
معلمان در سایت پشتیبانی اجرایی ارائه میدهد.  مربیان محتوا در برخی مکتب ها در دسترس هستند.  معلمان مشاور مرکز پشننتیبانی

معلمان، به معلمان جدید و زحمتکش در کالس پشتیبانی اضافی ارائه میدهند.

از پیراپیشه کاران دعوت میشود که در توسعه حرفه ای در سطح منطقه و سایت مشارکت نمایند.  به کارمندان پشتیبانی غیر آموزشی
مانند کارمندان دفتری و سرایداران نیز آموزش های خاص ارائه میشود که شامل موضوعات هم عملیاتی و هم آموزشی میشود.
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