
Del Paso Manor Elementary School
کارت گزارش جوابگویی مکتب

2020-2019گزارش شده طبق معلومات سال تعلیمی
2021-2020منتشر شده در

 حاوی معلوماتیSARC( را منتشر کند. SARC فبروری هر سال، از هر مکتبب در کلفرنیا خواسته میشود که کارت گزارش جوابگویی مکتبب )1طبق قانون ایالتی، تا 
( بایببد یببکLEA(، تمببام سببازمانهای آمببوزش محلی )LCFFدر مورد وضعیت و عملکرد هرکدام از مکتبب دولتی در کلفرنیا اسببت. طبببق فورمببول تمویببل کنببترولب محلی )

( آماده کنند که در آن توضیح دهند که برای رسیدن به اهداف مشخص مکتب بببرای همببه دانشببآموزان در هببر سببال چببه کبباریLCAP) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀبرنام جوابگویی و کنترول محلی )
 باید با معلومبباتب گببزارش شببدهLCAP) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀمیکنند،ب و چه فعالیتهای مشخصی با توجه به ارجحیتهای ایالتی و محلی انجام میدهند. در کنار آن، معلومات گزارش شده در برنام 

 مطابقت کند.SARCدر 

( به آدرس CDE اداره معارف کالیفورنیا )SARC و دسترسی به راپورهای سال گذشته، به ویبسایت SARCبرای معلوماتب بیشتر در مورد شرایط •
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa./.مراجعه کنید 

/.www.cde.ca.gov/fg/aa/lc دیدن کنید:CDE LCFF، از ویبسایتب LCAP یا LCFFبرای معلوماتب بیشتر در مورد •
برای معلوماتب بیشتر در مورد مکتب،ب والدین/قیمها و اعضای جامعه باید به مدیر مکتب یا دفتر منطقهای به تماس شوند.•

DataQuest
DataQuest انترنتی است که در صفحه  آنالین  دیتای  ابزارک  آدرس DataQuest یک  کالیفرنیابا  /https://dq.cde.ca.gov/dataquest وزارت معارف 

 یببک سیسببتم دینامببکب اسببت کببه درببباره جوابگببوییDataQuestقرار دارد و دارای معلوماتب بیشترب در مورد این مکتبب و مقایسه آن با منطقه و شببهر اسببت. مشخصببا، 
گزارش میدهد )مانند، دیتای آزمون، ثبتنام، فارغین مکتبب لیسه، کسانیکه از شرایط افتیده، داخله در کورس، کارگیری و دیتا در مورد یادگیرندههای انگلیسی(.

داشبورد مکتب کالیفورنیا
 سیستم جوابدهی جدید و ارتقای مببداوم کالیفورنیبباب را انعکبباس میدهببد و در مببورد/https://www.caschooldashboard.orgداشبور مکتب کالیفورنیاب )داشبورد( 

،LEAsو مکاتب، معلوماتی را ارائه میکند. این داشبورد شببامل راپورهببایی اسببت کببه اجببراآت LEAsنحوه برآورده کردن خواسته های متعلمین مختلف کالیفورنیاب توسط   
مکاتب و گروههای متعلمین را در چوکات مجموعه ای از اقدامات ایالتی و محلی برای کمک به شناسایی نقاط قوت، چالش ها، و ساحاتی که ضرورت به انکشاف دارند،

نمایش می دهد.

درباره این مکتبب

(2021-2020معلومات تماس )سال تعلیمیب

معلومات تماسسازمان/نهادد

Del Paso Manor Elementary Schoolنام مکتب

شهر، ایالت، زپ 

شماره تلفون 

آدرس ایمیل 

ویبسایت 

کود کشور-منطقه-مکتب )
CSD)

 (2021-2020معلومات تماس )سال تعلیمیب

معلومات تماسسازمان/نهادد

نام منطقه 

شماره تلفون

سرپرستد عمومی 

آدرس ایمیل
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(2021-2020توضیحات مکتب و بیانیه ماموریت )سال تعلیمی

Delبیانیه وظیفه: وظیفه   Paso Manor  Elementary  Schoolارزش قائل شدن به تنوعب فرهنگی و تعلیم جامعه و آموزش و انگیزش هریببک از متعلمین جهت ،
های فکری و ارتقای تفکر سالم و منتقدانه است.العمر و پذیرش مسئولیت شهروندی از طریق ارائه آموزشتقویت اساسات علمی با هدف حمایت از یادگیری مادام

پروفایل مکتب:

Del Paso Manor Elementary School یا  DPM الی صنف کودکستان  صنوف  که  است  ای  اصیل 6  محله  در  و  میدهد  تعلیم  را   Del Paso Manor
(GATEساکرامنتو جای گرفته است. این مکتبب که یک زمانی مکتبب محلی بود، حاال یکی از فعالترین مکاتبب در این منطقه است. متعلمینی که باهوش و با استعداد )

5-2% از جمعیت متعلمین ما( را که در صنفهای 20، متعلمین منطقه )حدود RL( اشتراک مینمایند. پروگرام RLاند، در پروگرام حضوری آموزش سریع )شناسایی شده
% از37اند )حدود ( شناسایی شدهEnglish language learners, ELL منحیث لسان آموز انگلیسی )DPMتحصیل میکنند، شامل میشود. تعداد متعلمینیب که در 

قیمتب را دریافت میکنند. متعلمین ما غذای رایگان یا ارزان%75جمعیت متعلمین ما(، در حال افزایش میباشد. 

) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀ منحصر بفرد است، اما ما معتقدب هستیم که هر متعلم، شایست دریافت تعلیم باکیفیت است. هیئت علمی مکتب،ب متعلمین وDPMدرحالیکه نیازمندیهای هریک از متعلمین 
( ما )که در مکتب حضور دارند( به قسم فعال برای تقویتب رفتارهببای مثبت در محیببط مکتبب فعببالیت میکننببد. کوشببش مببا این اسببت کببه محیببطBITگروه مداخله رفتاری )

مکتب را برای رشد جسمی و عاطفی متعلمینب آماده بسازیم. ما، به قسم خاص، باالی تعریف، تدریس و تقویتب رفتارهایی که موفقیت را تقویتب میکند، تمرکببز میکببنیم. در
Bucketهر هفته یک رسامی "  Fillerجهت شناسایی کوششهای متعلمینب در مسیر دستیابی به رفتارهای سازنده، ایجاد میشود. همچنین متعلمین در اجرای پروژه هببای "

العبباده متنببوعب مثببل آوازخببوانی گببروهی و همخببوانی مبتببدی و این فرصت را دارنببد تببا در پروگرامهببایب فببوقDPMپیشبرد پالن استراتژیک مکتبب کمک میکنند. متعلمین 
های هفتگی تحت نظارت، اشتراک، شطرنج، رامبرانتب جوان و دیگر فعالیتMad Science، Running for Rhett، انجنیران خوردسال، KidzArtپیشرفته، رقص، 

کنند.

پیام مدیر:

پالن کلی زندگی شما چیست؟

"من میخواهم به بعضی موارد که باید در پالن کلی زندگی شما باشد، اشاره کنم. مهمترین اصل پالن کلی زندگی شما باید داشتن باور عمیق به کرامت انسانی، ارزش
ارزشی را در شما ایجاد کند. همیشه خود را مهم تلقی کنید. همیشه خود را ارزشمند بدانید و همیشهخود و »اعتبار« شخص شما باشد. به هیچکسی اجازه ندهید که حس بی

برای زندگی خود بینهایتب اهمیت قائل شوید. دوم این که، در پالن کلی زندگی خود باید اصل اساسی داشتن اراده جهت دستیابی به تعالی در ساحه های مختلببف کوشببش را
 بگیرید، چراکه کارهایی را که در روزها و سالها زندگی انجام خواهید داد، سرنوشت زندگی شما را مشخص میکنببد. این کببار را بببهدر نظر داشته باشید. شما باید تصمیم

گویم اینست که درها به روی شما باز است: درهای فرصت..."درستی انجام دهید. تمام چیزی که به شما، دوستان جوانم، می

داکتر مارتین لوتر کینگ،ب جونیور.•

 (2020-2019ثبتنام دانشآموز براساس سطح صنفی )سال تعلیمی

تعداد  دانشآموزانصنف سطح

   کودکستان

 (2020-2019ثبتنام دانشآموز براساس سطح صنفی )سال تعلیمی

فیصد از مجموع ثبت نامگروه  دانش آموز

       بیخانمان

الف. شرایط یادگیری

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

صنفی که معلم بطور مناسب برای آن تعیینب میشود در موضوع درس آن و برای دانشآموزانی که درس داده میشوند کامال آماده میشود؛•
دانشآموزان به مواد آموزشی معیاری دسترسی دارند؛ و•
تسهیالتب و امکانات مکتبب بطور درست نگهداری میشوند.•
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شایستگی معلم معلمها

معلم ها
مکتب
2018-

19

مکتب
2019-

20

مکتب
2020-

21

منطقه 
2020-

21

33341943با شایستگی تمام

0138بدون شایستگی تمام

درس دادن خارجد از زمینه دانشی که دارد )با شایستگی
کامل(

000

تعیین معلم نامناسب و جاهای بدون معلم

21-202020-192019-2018شاخص

00تعیین معلم نامناسبد برای یادگیرندگان انگلیسی

00تعداد معلمهای نامناسبد *

00تعداد جاهای بدون معلم
یادداشت: یادداشت: "تعیین نادرست" یعنی تعداد جاهایی که معلم تعیین شده صالحیت تدریس آن سطح صنفی، موضوع درسی، گروه دانشآموزی وغیره را نداشته باشد.

* جمع تعیین نادرست معلمان شامل تعداد معلم نامناسب برای یادگیرندگان انگلیسی نیز میشود.

 (2021-2020کیفیت،ب جدید بودن، و موجود بودن کتابهای درسی و مواد آموزشی )سال تعلیمی

2019 سپتامبر، سال و ماهی که در آن دیتا جمعآوری شده است:

،«ویلیامز در مقابل دولت کلفرنیا »یک جلسه عمومی برگزار کرد و تعیین کرد که پیرو حل و فصل پرونده 2020 سپتامبرب 22 بخشداری سان جوان یونیفایدب در تاریخ
در دروس اصلی، مواد آموزشی و کتاب های درسی همسو با. هر مدرسه در منطقه دارای کتاب های درسی، مواد آموزشی یا تجهیزات آزمایشگاهی علمی است

مواد. استانداردهای فردی و یا هر دوی آنها جهت استفاده در کالس درس و بردن به خانه در اختیار تمام دانش آموزان، از جمله زبان آموزان انگلیسی، قرار می گیرد
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

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

در مورد کیفیت، به روز و در دسترس بودن کتاب های درسی همسو با استانداردها و سایر مواد آموزشی مورد 2018 جدول حاوی اطالعاتی است که در سپتامبر. کنند
//:http: اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد کتاب های درسی و مواد آموزشی کسب کنید، لطفًا از ویب سایت ما دیدن کنید. استفاده در مکتبب جمع آوری شده اند

www.sanjuan.edu/Page/23485 بخش2009 در جوالی ، EC 60200.7 .هیئت دولتی آموزش چارچوب هایی را برای ELA / ELDریاضی، علوم و علوم ،
برای کسب اطالعات بیشترب در مورد برنامه اتخاذ کتاب های درسی سان. اجتماعی اتخاذ و لیست تایید شده ای را از مواد آموزشی موجود برای اتخاذ تعیین کرده است

http://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/140/Textbook: جوان، لطفًا از ویب سایت ما دیدن کنید
%20Piloting%20adoption%20Schedule.pdf  .  

مضمون
کتاب های درسی و مواد آموزشی/سالد

استفاده از آنها

ازجدیدتری
ن تاریخ

استفاده؟

فیصد
دانش آموزانی

که کتاب خود را
ندارند

خود را ندارند مهارتهای
خواندن/زباند

2017 :Benchmark-Advance
2017 :Amplify ELA/ELD Grade 6

       

0.0آره

Pearson - Envision Math: 2015ریاضیات
2015 :Houghton Mifflin Harcourt, Go Math
       

0.0آره

-Amplify Education - Amplify Science:  2019علوم
Grade 6-Earth Science-All Investigation

Notebooks       

0.0آره
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http://www.sanjuan.edu/cms/lib8/CA01902727/Centricity/Domain/140/Textbook%20Piloting%20adoption%20Schedule.pdf.
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مضمون
کتاب های درسی و مواد آموزشی/سالد

استفاده از آنها

ازجدیدتری
ن تاریخ

استفاده؟

فیصد
دانش آموزانی

که کتاب خود را
ندارند

Studies Weekly - California Studies:  2019تاریخ-علوم اجتماعی
Weekly
2019  :McGraw-Hill - Impact California

Social Studies-World History and Geography-
Ancient Civilizations

       

0.0آره

ابزار آزمایشگاه علوم
(12-9)صنفهای 

       0.00%

یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

وضعیت تاسیسات مکتب و بهبودهای برنامه ریزی شده 

Del Paso Manor نوسازی شد. ساحه کاری شامل: تبدیل سقف، رنگمالی داخلی و بیرونی ساختمان بود.  سیستم کلکینهاب ترمیم شد، دروازه1995 در سال تحصیلی 
های جدید مجهز به سیستم مخصوص برای دسترسی معلولین تجهیز شد و تشنابها بازسازی شد.  تاسیسات برقی تمام مکتب برای تامین برق مورد ضرورت خدمات

اینترنتی و تلیفون کیبلی ارتقاء و تکمیل گردید.  در حال حاضر، فضای کافی برای جذب جمعیت متعلمین وجود دارد.  پرسونل سرپرستی وظیفه پاکیزگیب تعمیرات را بر
های منظمعهده دارند و با همکاری منطقه از ترمیماتب اساسی/جزئی حمایت میکنند.  منطقه به قسم منظم به ارائه خدمات باغبانی و ساخت محیط مصروف هستند.  تمرینب

HVAC، سیستم Measure J، با بودیجه 2005آتشفشانی/ایمرجنسی برگزار میشود و داشتن کارت برای تمام مالقات کنندگان و پرسونل ضروری میباشد.  در سال 
 باعث نوسازی خدمات گازHVAC سقفی متمرکز،ب ارتقا پیدا کرد.  همچنین سقف تمام تعمیر ساختمان تبدیل شد.  پروژه جدید HVACمکتب از قسمتهای کلکین به سیستم 

و برق شد.  منطقه مدیریت کیفیت هوا، مصارف تجهیز و نصب یک راه ورودی جدید آسفالت را پرداخت کرد. ذریعه پروگرام حفظ و مراقبت بلندمدت، تمام بخش داخلی
 رنگ کاری شد.2008ساختمان در سال 

 طرزالعمل هایی2002 و 1998پالیسی هیئت تعلیمی و مدیر مکتبب این است که محیط تعلیمی مصئون و مطلوب برای تمام متعلمین فراهم شود. این هیئت در سالهای 
های حفظ و مراقبت ترمیماتب و انکشافاتی که بودیجه آنها با اقدامات قرضه تسهیالت تامین شده بود، تصویب کرد. تعمیراتب مکتب،ب صنوف ورا جهت تامین بودیجه فعالیت

 تطبیقب شد و اعالم شد که حاالت غیر ایمن که ضرورت به ترمیماتب2020های مکتب ایمن، پاکیزه و سالم میباشد. بازرسی از تسهیالتب مکتبب در اکتوبر سال زمین
ایمرجنسی باشد، در آن دیده نمیشود. پرسونل حفظ و مراقبت منطقه تضمین میکند که ترمیماتب ضروری برای حفظ سالم ماندن مکتب به وقت معینه انجام شود. جهت

تضمین سرویس موثر و اولویت دادن ترمیماتب ایمرجنسی و ترمیمات مربوط به صحت و ایمنی، از پروسه ترتیب کار اتوماتیکب کمپیوتریب استفاده میشود. هیئت تعلیمی
ستندردهای نظافت و شرایط استخدام پرسونل سرپرستی برای تمام مکاتب منطقه را به تصویب رسانده است. این مکتب ستندردهای استخدام پرسونل سرپرستی و

اند.) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀپاکیزگی مورد نظر هیئت تعلیمی را پوره میکند. سرپرستان مکتبب در حص استفاده مناسب از مواد کیمیاوی شوینده و روشهای مدیریت ادغام شده آفات تریننگ دیده
این مسائل هر روز به وسیله مدیر و با همکاری بخش حفظ و مراقبت منطقه مدیریت میشود. منطقه در پروگرام ایالتی حفظ و مراقبت بلند مدت مکتبب اشتراک مینماید که

ای جهت ترمیم اساسی یا تبدیل اجزای فعلی ساختمان مکتبب تخصیص یافته است. معمواًل،ب این پروسه شامل ساخت و ساز سقف، نلدوانی، گرمایش،در این زمینه بودیجه
های حفظ و مراقبت بلند مدت ملیون دالر بودیجه به فعالیت2ایرکندیشن، سیستم های برقی، رنگمالی بخش داخلی یا بیرونی، و سیستم های زیرسازی است. منطقه هر سال 

تخصیص میدهد.

Del Paso Manor سال آینده، جای این2 مکتبب در این منطقه است که اخیرًا تاییدیه نوسازی و اضافه کردن تعمیرب جدید را دریافت کرده است.  در جریان 3 یکی از 
 روز اجرای مراسم سنگ بنای آن بود و این کار قرار است در ماه2018مکتب با یک مکتب جدید در ساحه دیگری از فضای مکتب تبدیل خواهد شد.  دوم اکتوبر سال 

 تکمیل شود.  مکتبب جدید جهت تامین نیازمندی های جمعیت در حال افزایش ما، کالنتر خواهد بود.2020می 

 انجام داد.2014 نومبر سال 6 را در Del Paso Manor( آخرین بازرسی از SIAاداره بیمه مکاتبب )
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وضعیت ترمیم تاسیسات مکتبب خوب است 
( که جمعآوری شده است )یا مساوی آن(، موارد زیر را تهیه نمایید:FIT ابزار تفتیشب 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 جمعآوری شده است•
برآورد هر سیستم بازرسی شده•
ردهبندی کلی•

FIT: 10/07/2020سال و ماه جدیدترین گزارش 

ردهبندیسیستمهای بررسی شده
ترمیم مورد نیاز واقدام انجام شده یا

برنامه ریزی شده

سیستمها: لیک های گازی،
، مجرای آب روHVACمیکانیکی/

        خوب  

داخلی؛ سطوح داخلی خوب

صفایی: صفایی کلی، هجوم
حشرات/آفت

الکتریکی: الکتریکی

اتاق های استراحت/حوزهای
آب نوشیدن: اتاق های

استراحت، سینک ها/حوزهاید
آب نوشیدن

ایمنی: ایمنی آتش، مواد
خطرناک

ساختاری: آسیب ساختاری،
سقفها

خارجی: میدان بازی/میدانهای
مکتب، کلکین ها/دروازه

ها/جالها

رده بندی کلی
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نتایج دانشآموز

ارجحیت ایالت: دستآورد دانشآموز
(:4 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه میشود: دستآورد دانشآموز )اولویت SARCدر 

[، که شامل ارزیابی کلی متببوازن هوشببمندتر بببرای دانشببآموزان در آموزشببهایCAASPP)یعنی، سیستم ارزیابی عملکرد و رشد دانشآموز کلفرنیا ]ارزیابیهای ایالتی •
[ و ریاضیات درس داده شده در صنفهای سوم تببا بببه هشببتم و صببنف یببازدهمELA[ برای دانش/هنرهای زبان انگلیسی ]CAAsعمومی و ارزیابی جایگزین کلفرنیا ]

 بببا معیارهببایCAAs شببرکت کننببد CAAS . تنهببا دانشببآموزان واجببد شببرایط میتواننببدب در اجببرای CAASمیشود.  تنها دانش آموزان واجد شرایط میتوانند در اجرای 
) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀ[ برای دانشآموزانی که بیشترن ناتوانی قابل مالحظ را دارند، ربط داده میشوند(؛ب وCCSSدستیابی متبادل همتراز شدهاند که با معیارهای ایالتی اساسی عمومی ]

فیصد دانشآموزانی که کورسها را با موفقیت تکمیلب کردهاند تا شرایط رفتن به دانشگاه کلفرنیا و دانشگاه دولتی کلفرنیببا، شببرکت در برنامههببایب آمببوزش تخببنیکی یببا•
برنامههای آموزشی دیگر را به دست بیاورند.

( و ریاضیات برای همه دانش آموزانELA در زمینه دانش/هنرهای زبان انگلیسی )CAASPPنتایج آزمون 
صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم

فیصد دانشآموزانی که با معیارهای ایالتی برابرند یا باالترندب

مضمون
مکتب

2018-19
مکتب

2019-20
منطقه

2018-19
منطقه

2019-20
ایالت 

2018-19
ایالت

2019-20

دانش/هنرهای زبان انگلیسی
(11 و 8 تا 3 ریاضیات )صنفهای 

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست

ریاضیات
(11 و 8 تا 3  )صنف های 

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست

یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.
 در تمببام2020-2019 تصببویب شببد کببه مطببابق آن مکلفیت امتحببان دادن در سببال تعلیمی N-30-20، طرزالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. بخاطر شیوع مریضی 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 

ایالتها، استثناء و لغو گردید.
یادداشت: در صورتیکه تعداد دانشآموزان امتحان شده ده یا کمتر باشند، فیصد حسابب نمیشوند، بخبباطر اینکببه تعببداد دانشببآموزان در این دسببته ببرای دقت آمبباری کم اسببت یببا بخبباطر محببافظت از حببریم خصوصببی

دانشآموزان.
 میشوند. برای حساب کردن »فیصد برابر یببا ببباالتر«، مجمببوع تعببداد دانشببآموزانی را کببه درCAA( و ریاضایت شامل ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر و ELAیادداشت: نتایج آزمون دانش/هنرهای زبان انگلیسی )

 - متبببادل را بببه دسببت آورنببد( جمببع میکببنیم و سببپس بببر تعببداد3 معیار را به دست آوردهاند )یعنی سطح CAAs»ارزیابی کلی متوازن هوشمندتر« برابر یا باالتر از معیار بودهاند با تعداد کل دانشآموزانی که در 
دانشآموزانی که در هر دور ارزیابی شرکت کرده اند، تقسیم میکنیم.

 بر اساس گروه دانشآموزELA در CAASPPنتایج آزمون 
 ( گروه دانشآموز2020-2019صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم )سال تعلیمی

گروهدانشآموز
مجموع
ثبتنام

تعداد
آزمایششده

فیصد
آزمایششده

فیصد
ناموفق

آزمایششده

فیصد
برابریاباالتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستتمام دانشآموزان

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمرد

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستزن

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستسیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآسیایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستفلیپینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستهیسپانی یا التینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبومی هاوایی یا جزیره آرام

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستسفیدپوست

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدو نژاده یا بیشتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحروم اجتماعی-اقتصادی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستیادگیرندگان انگلیسی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستدانشآموزان دارای ناتوانی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدانشآموزانی که خدمات آموزشی مهاجر را دریافت میکنند

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحل نگهداری جوانان
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گروهدانشآموز
مجموع
ثبتنام

تعداد
آزمایششده

فیصد
آزمایششده

فیصد
ناموفق

آزمایششده

فیصد
برابریاباالتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبیخانمان
یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

 در تمببام2020-2019 تصببویب شببد کببه مطببابق آن مکلفیت امتحببان دادن در سببال تعلیمی N-30-20، طرزالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. بخاطر شیوع مریضی 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 
ایالتها، استثناء و لغو گردید.

 در ریاضیات بر اساس گروه دانشآموزCAASPPنتایج آزمون 
 ( گروه دانشآموز2020-2019صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم )سال تعلیمی

گروهدانشآموز
مجموع
ثبتنام

تعداد
آزمایششده

فیصد
آزمایششده

فیصد
ناموفق

آزمایششده

فیصد
برابریاباالتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستتمام دانشآموزان

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمرد

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستزن

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستسیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآسیایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستفلیپینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستهیسپانی یا التینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبومی هاوایی یا جزیره آرام

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستسفیدپوست

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدو نژاده یا بیشتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحروم اجتماعی-اقتصادی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستیادگیرندگان انگلیسی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستدانشآموزان دارای ناتوانی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدانشآموزانی که خدمات آموزشی مهاجر را دریافت میکنند

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحل نگهداری جوانان

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبیخانمان
یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

 در تمببام2020-2019 تصببویب شببد کببه مطببابق آن مکلفیت امتحببان دادن در سببال تعلیمی N-30-20، طرزالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. بخاطر شیوع مریضی 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 
ایالتها، استثناء و لغو گردید.

 در علوم برای همه دانشآموزانCAAPنتایج آزمون 
صنف پنج، هشت، و دبیرستان

فیصد دانشآموزانی که با معیارهای ایالتی برابرند یا باالترندب

مضمون
مکتب

2018-19
مکتب

2019-20
منطقه

2018-19
منطقه

2019-20
ایالت

2018-19
ایالت

2019-20

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست(10 و 8، 5علوم)صنفهای 
یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

 در تمببام2020-2019 تصببویب شببد کببه مطببابق آن مکلفیت امتحببان دادن در سببال تعلیمی N-30-20، طرزالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. بخاطر شیوع مریضی 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 
ایالتها، استثناء و لغو گردید.

 برگزار گردید.2019-2018( برای اولین مرتبه به قسم عملی در سال تحصیلی CASTیادداشت: تست جدید علوم کالیفورنیا )
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 در علوم پایه  بر اساس گروه دانشآموزCAASPPنتایج آزمون 
 ( گروه دانشآموز2020-2019صنف های سوم تا هشتم و صنف یازدهم )سال تعلیمی

گروهدانشآموز
مجموع
ثبتنام

تعداد
آزمایششده

فیصد
آزمایششده

فیصد
ناموفق

آزمایششده

فیصد
برابریاباالتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستتمام دانشآموزان

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمرد

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستزن

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستسیاهپوست یا آمریکایی آفریقایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآمریکایی سرخپوست یا بومی آالسکا

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستآسیایی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستفلیپینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستهیسپانی یا التینی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبومی هاوایی یا جزیره آرام

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستسفیدپوست

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدو نژاده یا بیشتر

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحروم اجتماعی-اقتصادی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستیادگیرندگان انگلیسی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست مربوط نیستدانشآموزان دارای ناتوانی

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستدانشآموزانی که خدمات آموزشی مهاجر را دریافت میکنند

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمحل نگهداری جوانان

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستمربوط نیستبیخانمان
یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

 در تمببام2020-2019 تصببویب شببد کببه مطببابق آن مکلفیت امتحببان دادن در سببال تعلیمی N-30-20، طرزالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. بخاطر شیوع مریضی 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 
ایالتها، استثناء و لغو گردید.

 (2020-2019شرکت در آموزش تخنیکی شغلی  )سال تعلیمیب

 (20209-2019) )سال تعلیمیCTEشرکت در آموزش تخنیکی شغلی(

معیار
شرکت کردن 

CTEدر برنامه 

CTEتعداد دانشآموزان شرکت کننده در 

 را تکمیل میکنند و دپلوم مکتب لیسه را دریافت میکنندCTE) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀفیصد دانشآموزانی که برنام 

 هماهنگ شده بین مکتب و نهادهای آموزشی پس از ثانویCTEفیصد کورسهایب 

(CSU( و یا دانشگاه دولتی کلفرنیا )UCکورسهای مخصوص برای پذیرش در دانشگاه کلفرنیا )

فیصدUC/CSUاندازهگیری کورس 

UC/CSU  که ثبتنام شدهاند در کورسهای الزم برای پذیرش 2020-2019دانشآموزان

 را تکمیلUC/CSU  که تمام کورسأهای مورد نیاز برای پذیرش در 2019-2018دانشآموزان فارغ شده
کردهاند
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ارجحیت ایالت:  نتایج دیگر دانش آموز
(:8 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه میشود: نتایج دیگر دانشآموز )ارجحیت SARCدر 

نتایج دانشآموز در مضمونهای آموزش فزیکی.•

 (2020 -2019نتایج 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

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست   5   

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست   7   

مربوط نیستمربوط نیستمربوط نیست   9   
یادداشت: در خانههایی که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیست دیتا بنویسید.

 صادر شد که از الزام برای اجرای آزمون عملکرد آمادگی جسمانی برای سالN-56-20 ، دستورالعمل اجرایی COVID-19 موجود نیست. با توجه به بیماری همه گیر 2020-2019یادداشت: دیتاهای سال 
 چشم پوشی کرد.2020-2019تحصیلی 

ج. مداخله

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

تالشهایی که منطقه مکتبب انجام میدهد تا والدین در تصمیمگیریها برای منطقه مکتبب و هر سایت مکتب اشتراک کنند.

 (2021-2020) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀفرصت ها برای مداخل والدین )سال تعلتمیب

DPMاز والدین/سرپرستان و داوطلبان جامعه با عالقه مندی استقبال میکند. داوطلبان باید ابتدا در دفتر اصلی وارد شوند و بعد از دریافت کارت زرد مهمانان، وارد ،
صنفهای درسی یا هر قسمتی از فضای مکتب شوند.

های موجود: از داوطلبان دعوت میشود که از قسمت داوطلبان در ویبسایت مکتبب بازدید کنند و با نیازمندی های صنف درسی و مکتبب آشنا شوند. فرصت

کمیته هنر 
داوطلبان صنف/مکتب
 شب چند-فرهنگی، شب هنر، شب علم( شبهای عمومیSTEM)به همراه شب فیلم، شب اسکیت، غذای شب مزایده سکوتب ساالنه 
( کمیته مشورتی لسان انگلیسیEnglish Learner Advisory Committee, ELAC( یا کمیته مشورتی لسان انگلیسی منطقه )District English

Language Advisory Committee, DELAC)
نظارت کنندگان سفرهای علمی
( کلب حمایتی آموزش سریعRapid Learner Booster Club, RLBC)
پروژه بازدید خانگی والدین/مربیان
( انجمن والدین و مربیانParent Teacher Association, PTA)
( شورای مکتببSchool Site Council, SSC)
آوری مساعدت مالی به مکتب(برویدادهای مکتبب )برگشتب به مکتب، جشنواره خزانی، پذیرایی آزاد، مراسم جمع
داوطلب پدر/مادر اطاق

Del Paso Manorرسانی اجتماعی اجرا خواهد شد تا از تمامیهای داوطلبان را انکشاف خواهد داد. عالوه براین، پروگرام کمکهای داوطلبی و استفاده از کمک فعالیت
نظریات در مکتبب ما نمایندگی شود.

از همکاری شما جهت ایجاد یک محیط سازنده تعلیمی و مستفید ساختن یکایک متعلمین از تجربه ارزشمند یادگیری، تشکر مینماییم!

-575-916توانند با نمبر های تعلیمی یا امور داوطلبانه عالقه مند میباشند، میهای مکتب،ب فعالیت والدین یا اعضای جامعه که برای حضور در تیمهایب رهبری، کمیته
 به اداره مکتبب به تماس شوند.2330
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ارجحیت ایالت: مداخله دانشآموز
(:5 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه میشود: مداخله دانشآموز )اولویت SARCدر 

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

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

شاخص
مکتب

2016-17
مکتب

2017-18
مکتب

2018-19
منطقه

2016-17
منطقه

2017-18
منطقه

2018-19
ایالت

2016-17
ایالت

2017-18
ایالت

2018-19

میزان ترک تحصیل

78.376.678.882.78384.5میزان فارغ شدن

ارجحیت ایالت: مداخله دانش آموز
(:6 معلومات مرتبط زیر را به مرتبط با ارجحیت ایالت ارائه میشود: محیط مکتبب )ارجحیت SARCدر 

میزان تعلیق دانشآموز؛•
میزان اخراج دانشآموز؛ و•
اقدامات محلی دیگر در زمینه ایمنی. تعلیق و اخراج•

میزان مکتب
)داده های جمع آوری شده بین ژوئیه تا ژوئن ، به ترتیب هر سال تحصیلی کامل(

منطقه ایالت
مکتب

2017-18
مکتب

2018-19
منطقه

2017-18
منطقه

2018-19
ایالت

2017-18
ایالت

2018-19

0.85.84.93.53.5تعلیق 

0.00.10.10.10.1اخراج 

2020-2019تعلیق و حذف فقط برای سال 
، دیتاهای قسمتی از سال تحصیلی از جوالی الی فبروری، جمع آوری شده است(COVID-19)بخاطر شیوع مریضی 

منطقه ایالت
مکتب

2019-20
منطقه

2019-20
ایالت

2019-20

%3.58تعلیق

%0.03اخراج
 برگزار شد.2020-2019 فقط قسمتی از سال تحصیلی COVID-19 قابل مقایسه با دیتاهای سال قبل نیست به این دلیل که بخاطر بحران 2020-2019یادداشت: برآورد دیتاهای تعلیقی و حذفی در سال 

 با سالهای گذشته، نامناسب خواهد بود.2020-2019بنابراین، انجام هر نوع مقایسه در برآورد دیتاهای تعلیقی و حذفی سال تحصیلی 

 (2021-2020برنامه ایمنی مکتب )سال تعلیمی

(21-2020پالن ایمنی مکتبب )سال تعلیمی 
 مارچ هر سال باید بر1های مهم خود میداند. طبق قانون معارف کالیفرنیا، پالن جامع ایمنی هریک از مکاتبب الی خوان حفظ ایمنی را از اولویتبناحیه تعلیمی متحد سان

حسب ضرورت بررسی و ویرایش شود و به تایید تیم ایمنی مکتبب برسد.  این پالن شامل مجموعه ای از دیتاهای ایمنی فضای مکتب،ب معلوماتب رسیدگی به حوادث در
صورت وقوع حریق، زلزله و خطرات دیگر، و جزییات پالیسی های ایمنی است. یک کاپی از این پالن در دفتر مکتب در دسترس عموم قرار میگیرد.

های مقابله با حریق، زلزله و سرقت به قسم منظم برگزار میشود.تمرین

Citrus Heights) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀحفظ ایمنی و مصئونیت وظیف همه است و مکتب ما با پروگرام مکاتبب ایمن منطقه و در هماهنگی با اداره حوزه امنیتی ساکرامنتوب و اداره پولیس 
حمایت میشود. از طریق پروگرام مکاتب ایمن، متخصصین ایمنی منطقه مشاوره ایمنی، تریننگب و رسیدگی به حوادث مهم را ارائه میکنند.  در صورت ضرورت،

خوان، اختیار استخدام مامورین رسمی و متعهدب مجری قانون راماموران متعهد مجری قانون به متخصصین ایمنی کمک مینمایند. عالوه براین، ناحیه تعلیمیب متحد سان
مطابق به ضرورت، دارد.
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SARCد. معلومات دیگر 

 شامل نمیشود.LCFF باشد اما در ارجحیتهای ایالتی برای SARCمعلومات این بخش باید در 

فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀانداز متوسط کالس و توزیع انداز کالس )ابتدایی( سطح صنف فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀ

سطح
صنف

2017-18
متوسط
اندازه
 کالس

2017-18
# اندازه*

کالس
1-20

2017-18
# اندازه*

کالس
21-32

2017-18
# اندازه*

کالس
33+

2018-19
متوسط
اندازه
 کالس

2018-19
# اندازه*

کالس
1-20

2018-19
# اندازه*

کالس
21-32

2018-19
# اندازه*

کالس
33+

2019-20
متوسط
اندازه
 کالس

2019-20
# اندازه*

کالس
1-20

2019-20
# اندازه*

کالس
21-32

2019-20
# اندازه*

کالس
33+

K2632632312

132631632

242641924

3132642114

4122832314

51233122313

611125122212

101دیگر**
تعداد کالسها نشان میدهد که چند کالس در هر دسته اندازهای قرار میگیرند )رینج همه دانشآموزان در هر صنف(. ** دسته »دیگر« برای کالسهای سطح چندپایهای

است.
فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀانداز متوسط کالس و توزیع انداز کالس )ثانوی(ب مضمون فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀ

فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀانداز متوسط کالس و توزیع انداز کالس )ثانوی(ب فنص حطس (ییادتبا) سالک ۀ

مضمون

2017-
18

متوسط
اندازه
 کالس

2017-
18

# اندازه*
کالس
1-20

2017-
18

# اندازه*
کالس

21-32

2017-
18

# اندازه*
کالس

33+

2018-
19

متوسط
اندازه
 کالس

2018-
19

# اندازه*
کالس
1-20

2018-
19

# اندازه*
کالس

21-32

2018-
19

# اندازه*
کالس

33+

2019-
20

متوسط
اندازه
 کالس

2019-
20

# اندازه*
کالس
1-20

2019-
20

# اندازه*
کالس

21-32

2019-
20

# اندازه*
کالس

33+

خود را ندارند
مهارتهای خواندن/

علومزبان

علوم اجتماعی

یادداشت: تعداد کالسها نشان میدهد که چند کالس درس در هر دسته اندازهای قرار میگیرند )رینج همه دانشآموزان در هر کالس درس(. در سطح ثانوی، این معلومات
توسط براساس مضمون و نه بر اساس سطح صنف گزارش میشود.

(2020-2019نسبت مشاوران تعلیمیب به دانش آموزان )سال تعلیمی

نبستعنوان

0مشاور تعلیمی 
 فیصد کار تمام وقت را انجام میدهد.50 همچنین میتواند نشان دهنده دو کارمند باشد که هرکدام FTE( برابر است با یک کارمند که بطور تمام وقت کار میکند؛ یک FTEیک معادل زمان کامل )

(2020-2019مشاورین تعلیمی و دیگر کارمندان پشتیبانی دیگر )سال تعلیمی

عنوان

تعداد متوسط دانش آموز 
برای هر مشار تعلیمی

مشار تعلیمی مشاور )رشد رفتاری/اجتماعی یا شغلی(

) یلحم لورتنک و ییوگباوج ۀمعلم رسان کتابخانه )مسئول کتابخانه(

کارمندان خدمات رسانه کتابخانه )فرامسلکی(
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عنوان

تعداد متوسط دانش آموز 
برای هر مشار تعلیمی

روانشناس 

مددکار اجتماعی 

پرستار        

متخصص گفتار/زبان/شنوایی

متخصص منابع )غیر-تعلیمی( 

دیگر        
 فیصد کار تمام وقت را انجام میدهد.50 همچنین میتواند نشان دهنده دو کارمند باشد که هرکدام FTE( برابر است با یک کارمند که بطور تمام وقت کار میکند؛ یک FTEیک معادل زمان کامل )

( 2019-2018مصرف هر دانشآموز و معاش های معلمان هر سایت مکتب )سال مالی 

صنف
مجموع

مصرف هر
دانش آموز

مصرف هر
دانش آموز
)محدود(

مصرف هر
دانش آموز
)نامحدود(

متوسط
معاش 
معلم

1388586972108سایت مکتب 

78,090$مربوط نیستمربوط نیستمنطقه

8.0-مربوط نیستمربوط نیستتفاوت فیصد: سایت مکتب و منطقه

83,052$مربوط نیستمربوط نیستایالت

14.1-مربوط نیستمربوط نیستتفاوت فیصد: سایت مکتب و ایالت
 در خانههاییب که نوشته شده »مربوط نیست« الزم نیستب دیتا بنویسید.یادداشت:

 (2020-2019نوع خدمات تمویل شده )سال مالی

در این جدول بودجه مکتب از منابعب 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 و مخارج تخصیص یافته برای هرCDEبرای کسب معلومات دقیق در مورد هزینه های مکتبب برای تمام مناطق در کلفرنیا، به صفحه وب مخارج فعلی 

/ مراجعه کنید. برای کسب معلومات در مورد معاش معلمان تمام مناطق در کلفرنیا، به صفحه وبhttp://www.cde.ca.gov/ds/fd/ecدانش آموز به نشانی 
/ مراجعه کنید. برای جستجوی هزینه ها و معاش مربوط به یک منطقه مکتبhttp://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs به آدرس CDEمعاش و مزایای تأیید شده 

 مراجعه کنید.http://www.ed-data.org ویبسایت:ب Edخاص، به دیتای 

 (2019-2018معاش معلمان و کارمندان )سال مالی

حسابب منطقهدسته
متوسط ایالت برای مناطق در 

همان دسته

50,029$معاش اساسی معلم

77,680$معاش معلم متوسط

102,143$بیشترین معاش معلم

128,526$117,459$متوسط معاشب مدیر مکتب )ابتدایی(

133,574$متوسط معاشب مدیر مکتب )ثانوی(

147,006$متوسط معاشب مدیر مکتب )لیسه(

284,736$معاش سرپرست عمومی

33.0فیصد بودجه برای معاشب معلمان

5.0فیصد بودجه برای معاشب کارمندان
/.https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs( را ببینید به آدرسCDEبرای معلومات کامل در مورد معاشها، از ویبسایت معاشها و مزایای تایید شده وزارت معارف کلفرنیا )
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 (2020-2019( )سال تعلیمیAP کورس های تعیین جای پیشرفته )

APفیصددانشآموزاندرکورسهایپیشکششده*APتعدادکورسهایمضمون

مربوط نیستعلوم کامپیوتر

مربوط نیستانگلیسی

مربوط نیستهنرهای زیبا و اجرایی

مربوط نیستزبان خارجی

مربوط نیستریاضیات

مربوط نیستعلوم

مربوط نیستعلوم اجتماعی

همه کورسها
*در جایی که حداقل یک دانشآموز برای کورس دانشآموز ثبتنام کرده است.

رشد مسلکی )سه سال جدید(

-2018معیار
19

2019-
20

2020-
21 99تعداد روزهاید مکتب که برای ترقی کارمندان و بهبود مداوم تعیین شده اند

هدف ما از رشد مسلکی کیفیت، حمایت از یادگیری معلمان و کمک معلمان است تا تأثیر مثبتی بر موفقیت دانش. رشد مسلکی، بخشی کلیدی از روند بهبود مستمر برای مربیان است
هفتاد و پنج دقیقه در هفته به همکاری و آموزش کارکنان اختصاص داده شده که توسط.  ساالنه، معلمان و مدیران در برنامه های مختلف رشد مسلکی شرکت می کنند.  آموزان داشته باشند

شهرداری منطقه همچنین از طریق شبکه های مدیران مدرسه و آکادمی های رهبری، یک دوره رشد مسلکی مداوم را برای مدیران فراهم.. تیم های رهبری مدرسه برنامه ریزی می شود
.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 استقالل وTK-2 تمرینات واکنش فرهنگی، سواد بحرانی، خواندن: برنامه های رشد مسلکی عبارتند از.  حمایت می کنند، فراهم می کند ELA / ELD اجتماعی و چارچوب

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

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

بعالوه رشد مسلکی با استفاده از یک یا چند مورد از موارد زیر تعیین.  برنامه استراتژیک منطقه و برنامه پاسخگوئی کنترول محلی، زمینه را برای رشد مسلکی در منطقه فراهم می کنند
رشد مسلکی بر روی استانداردهای دولتی هسته مشترک، استراتژی.  اهداف تعیین شده منطقه( ج )داده های نظرسنجی کارکنان و( ب )داده های موفقیت دانش آموزان،( الف: )می شود

برای حمایت از معلمان در محل، در کنار رشد مسلکی در مناطق تمرکز منطقه ای، به. های آموزشی، برنامه درسی، ارزیابی، فناوری، مدیریت کالس درس، ایمنی و رهبری تمرکز دارد
با ارائه مشاوره به معلمان از مرکز حمایت از معلمان، از معلمان جدید و کم تجربه در کالس های.  مربیان محتوا در برخی از مدارس در دسترس هستند.مدیران آموزش داده می شود
.درس بیشتر حمایت می شود

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