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 ای بسيار مهم  لحظه
 

تعهد خود برای يکسان نگری و دسترسی تمامی دانش آموزان به کالج و ) LAUSD(، اتحاديه مدارس لس آنجلس 2015در ژوئن 
، نرخ تکميل 2005علی رغم کاهش مخرب بودجه و منابع از سال .  تجديد کرد» A-G«آمادگی شغلی موسوم به الزامات  های دوره
نرخ فارغ . ايم بودهين منطقه دو برابر شده است و شاهد کاهش هفت درصدی در نرخ ريزش و ترک دوره در ا A-G های دوره

را به  A-Gاولين کالسی خواهد بود که توالی دوره  2016کالس سال  1.درصد افزايش يافته است 25، 2007التحصيلی نيز از سال 
با ارج نهادن به اين لحظه بسيار مهم در اموری ] اتحاديه[ن منطقه آموزشی اي. التحصيلی به اتمام خواهد رساند نياز فارغ عنوان پيش

 2.از سوی دانش آموزان افزايش يابد A-G های دورهگذاری کرده است که هيجان و نيروی تکميل موفق  سرمايه

کردند که به بيان نيازهای  اداره مرکزی و کارکنان منطقه آموزشی محلی با چندين ذينفع و سهامدار مالقات 2014در اوايل اکتبر 
در تعيين مسير رو به جلو ، گروه مأمور طرح . آموزان ، معلمان ، مديريت، منطقه آموزشی و اداره آموزش پرداختند دانش

به تحقيق و پژوهش در رابطه با کارامدترين اصالحات مدرسه، بهبود ) Instructional Plan Task Force(آموزشی 
گروه مأمور . از ترک تحصيل، و امور مربوط به کالج و آمادگی شغلی و جذب در بازار کار پرداختآموزان، پيشگيری  دانش

آموزان  های مختلف از دانش های تجديد دوره و پشتيبانی های آموزشی فعلی، گزينه ها، اهداف و راهبردهايی خاص، برنامه اولويت
 2017و  2016ی فوری تجديد دوره بود تا نيازهای اساسی کالس نتيجه نهايی اين تالش طراحی طرح برگزار. را شناسايی کرد

را رفع کند که برای ) PreK-12موسوم به (شی و پشتيبانی چند بعدی از کودکستان تا دبيرستان زو نيز توسعه يک نظام آمو
 3.مناسب باشد LAUSDپرداختن به نيازهای بسيار متنوع دانش آموزان 

 
آموزان آماده رفتن به کالج و کسب آمادگی شغلی، هشت زمينه حياتی  تمامی دانش% 100التحصيلی  اين طرح با هدف مشترک فارغ
 :دهد خاص را مورد هدف قرار می

 برنامه آموزشی تراز شده و استاندارد .١
 دستورالعمل زبانی و سوادآموزی کارآمد .٢
 پشتيبانی چند اليه رفتاری و آکادميک  .٣
 آموزشیفرهنگ  .۴
 استفاده از اطالعات .۵
 تدريس و اقدامات مديريتی با کيفيت باال .۶
 تجديد دوره .٧
 مشارکت والدين و جامعه .٨

 
آموزشی و مدارس محلی به همچنان در روش نيل به  های منطقهپيامدی مهم از بحث و گفتگوی گروه مأمور اين نظر کلی بود که 

، بخش آموزش منابعی را در اختيار هر يک از تمرکززدايیبه منظور . باشند اهداف کارکردی و ثابت منطقه ای خود استقالل داشته
پشتيبانی کنند، تعداد دانش آموزانی که در مسير  A-Gتجديد دوره  های فرصتمنطقه ای محلی قرار داده است تا از  های سرپرستی

محلی با توزيع منابع از  های منطقه. هش دهندموفقيت و فارغ التحصيلی هستند را افزايش دهند و نرخ ترک تحصيلی و ريزش را کا
 .استقالل و انعطاف پذيری الزم برای رفع هر چه بهتر نيازهای جامعه و دانش آموزان تحت حوزه خود برخوردار خواهند بود

نظرات گروه را ارائه داده است که از طريق هم انديشی و استفاده از  A-Gمداخله و پشتيبانی  های گزينهبخش آموزش فهرستی از 
؛ و در اين راستا، اجرای اين کند میمنطقه ای است که از حق انتخاب حمايت و پشتيبانی  LAUSD.  مأمور منطقه ای تهيه شده است

 .نهد میطرح بر استقالل و نوآوری، همبسته با مسئوليت پذيری و روحيه پاسخگوئی ارج 
  



٢ 

 LAUSD   2نمايی کوتاه از

 
 

دانش  643,493با توجه به آمار فعلی، از . همواره نقاط قوت آن محسوب شده است LAUSDتنوع غنی فرهنگی، قومی و نژادی 
،LAUSDآموز  -درصد آفريقايی 8.4درصد آسيايی، و  6درصد سفيد پوست،  9.8اهل آمريکای التين،  ها آندرصد از  74 

درصد دانش آموزان  12.7ايط دريافت نهار  رايگان يا با تخفيف هستند، درصد واجد شر 54عالوه بر اين  4.آمريکايی هستند
 5.در پرورشگاه سکونت دارند LAUSDنفر از دانش آموزان  8,278 معلوليت دارند و

 
از اين جمعيت  6.شود میدانش آموز  141,493زبان آموز انگليسی هستند که بالغ بر  LAUSDدرصد از دانش آموزان  25بيش از 

که طی پنج سال دسته بندی و تعيين  اند شدهتعيين ) LTEL(درصد  به عنوان زبان آموز انگليسی بلند مدت  21.3زبان آموز انگليسی، 
دانش آموزان دوباره تعيين سطح شده مسلط به زبان انگليسی  LAUSDدرصد از جمعيت دانش آموزان  24بعالوه، . اند نشدهسطح 

)RFEP (زبان در مدارس  93بيش از . اند بودهکه زمانی زبان آموز انگليسی  دهند میکيل را تشLAUSD شود که برای  صحبت می
بعدی قرار  های ردهدر ) درصد 1(بوده و کره ای و ارمنی ) درصد 92.8(ترين  زبان آموزان انگليسی اسپانيولی با اختالف زياد رايج

تنوع غنی دانش  7.دهند میدرصد جمعيت کل را تشکيل  1امی و روسی هر يک کمتر از تاگالوگ، کانتونی، عربی، ويتن. گيرند می
از قبيل (اجتماعی خود /همچنين بسياری از دانش آموزانی را در خود جای داده است که انگليسی را با لهجه بومی LAUSDآموزان 

که اساسًا در کالس » معيار«که ممکن است با انگليسی  کنند میصحبت ) مکزيکيايی/آمريکايی يا انگليسی مکزيکی-انگليسی آفريقايی
از  LAUSDجمعيت دانش آموزی . ، متفاوت باشدشوند میو به عنوان زبان آموزان انگليسی معيار شناخته  شود میدرس صحبت 

 .لحاظ پيشينه و زندگی خانوادگی متنوع است
 

 86اين آمار شامل . کنند میالی در بيش از هزار مدرسه تحصيل ع های دبيرستاناز مراکز آموزشی اوليه تا  LAUSDدانش آموزان 
مدرسه  54مدرسه هيئت امنايی،  211مدرسه متوسطه،  98مدرسه راهنمايی،  83مدرسه ابتدايی،  452مرکز آموزشی اوليه، 

را  K-12کز جاذبه مر 156عالوه بر اين، اين منطقه آموزشی  8.شود مدرسه آموزشی ويژه می 12مدرسه چند پايه، و  22خاص، 
مرکز اشتغال منطقه ای را فراهم  1مدرسه انجمنی بزرگساالن و  10معمول خود جا داده است و امکان دسترسی به  های پرديسدر 
 . آورد می

 
درصدی نسبت  12رسيد که حاکی از افزايش  2014درصد در سال  77به رکود بااليی از  LAUSDنرخ فارغ التحصيلی دبيرستان 

درصد کاهش يافته است اما در نرخ  7، 2007نرخ ريزش و ترک تحصيل از سال  9.بود 2007درصدی از سال  25به سال قبل و 
 .مانده است 17.4ثابت 

 
 10.باشد می% 34بيش از دو برابر شده است و بالغ بر  2005از سال  A-Gنرخ تکميل دوره 

 
درصدی از سال  34رشد  دهنده نشانمورد افزايش داشته است که  12000بيش از ) AP(ته تعداد برگزاری دوره تعيين سطح پيشرف

مورد افزايش  18000، بيش از 2007-2006از سال  LAUSDبرگزار شده در  AP های آزمونتعداد . باشد می 2006-2007
نفر در سال  16000تعداد امتحان دهندگان اهل آمريکای التين از تقريبًا . درصدی است 62داشته است که نشان دهنده افزايشی 

که  AP های آزمونتعداد . باشد میدرصد  89افزايش داشته است که بالغ بر  2014-2013نفر در سال  30000به  2006-2007
نفر در سال  2,290به  2007-2006نفر در سال  1,770از تقريبًا  اند کردهشرکت  ها آنآمريکايی در  -دانش آموزان آفريقايی

 11.باشد میدرصد  29افزايش داشته است که بالغ بر  2013-2014
 
 
  



٣ 

 مقدمه

 
نرخ ريزش و ترک تحصيلی کاهش .  از نرخ فارغ التحصيلی ايالتی با اختالفی دو رقمی پيشی گرفت LAUSD، 2014در سال 

اين دستاوردها . ی ورود به کالج افزايش يافتدانش آموزان منطقه آموزشی متقاض يافت، ميزان مراجعه و ثبت نام بهبود يافت و تعداد
 . مديران مدرسه، والدين و به طور ويژه دانش آموزان است بازتاب يک دهه سخت کوشی، فداکاری، و پشتکار معلمان،

 
که همچنان با نيل به هدف نهايی تمامی دانش آموزان  کند می، اما تصديق نهد میبا اين حال گرچه منطقه آموزشی به اين پيشرفت ارج 

چشمگير نرخ غير قابل قبول و پايين فارغ اختالف .  در رابطه با آمادگی برای پذيرش در کالج و نيز بازار کار فاصله بسياری دارد
آمريکايی، دانش -برای جمع بزرگی از دانش آموزان اعم از دانش آموزان آفريقايی ها موفقيتالتحصيلی و اختالف دستاوردها و 
زبان اقتصادی، دانش آموزان معلول، دانش آموزان مقيم پرورشگاه، زبان آموزان انگليسی، -آموزان دارای محروميت اجتماعی

دهنده اکثريت بيش از  نشان ها جمعيتاين . آموزان بلند مدت انگليسی و زبان آموزان انگليسی معيار، همچنان به قوت خود باقی است
آموزان بدون  اين دانش 12.شوند میآموز است که در ليست ترک تحصيل و ريزش ساالنه اين منطقه آموزشی ظاهر  دانش 13000

شوند و در معرض خطر باالی زندگی در فقر، زندانی شدن، و ابتال  فرصت شغلی فعلی کنار زده می% 90 داشتن ديپلم دبيرستان از
 . گيرند میجديد قرار  های بيماریبه 
 

التحصيلی  آموزان را از پيشرفت در طول مسير فارغ های فراوان حاکی از آنست که عدم سوادآموزی جدی بسياری از دانش پرسش
اين منطقه  K-5آموزان  از دانش% 62در حال حاضر تنها . آموزان از مدرسه مرتبط است دارد و بسيار به ترک تحصيل دانش بازمی

که واحدی راهگشا برای موفقيت در ( گيرند میآموزان نمره قبولی در جبر  از دانش% 39نها آموزشی به خواندن مسلط هستند و ت
 LAUSDآموزان  اين اطالعات بيانگر نياز به نظام خدمات آموزشی و پشتيبانی کارآمدتری است تا نيازهای دانش.) دبيرستان است

 . رفع شود
 

که هر دانش آموز از  کند میرا پيشنهاد  PreK-12يک نظام آموزشی چند بعدی  التحصيلی از کالج و آمادگی شغلی طرح مسير فارغ
که برای فارغ التحصيلی پس از دوره متوسطه و موفقيت آتی  شود میهر محله ای را به مهارت و سالح سوادآموزی و حساب مجهز 

 Zero(اين طرح در حمايت از تصميم هيئت مديره مبنی بر نرخ ريزش و ترک تحصيلی صفر . در محل کار ضروری است
Dropout Board Resolution ( های شخصی مورد ، به طور مستقيم از طريق ارائه آموزش با کيفيت و حمايت2014در سال 

آموزان و ابزارهای الزم برای  آموزان برای آمادگی رفتن به کالج و نيز آمادگی شغلی، به مشکالت ترک تحصيلی دانش نياز دانش
 .پردازد میپايان دادن به آن 

 
  

 



۴ 

 مسير کالج و شغل يابی
 

LAUSD  با اين هدف مشترک متحد شده است که از طريق آموزش با کيفيت در محيطی امن و تحت سرپرستی دلسوزانه، تمامی
آموزان سفر خود را از نقاط مختلفی  دانش. شوند میالتحصيالن آماده رفتن به کالج و دارای آمادگی شغلی تبديل  آموزان به فارغ دانش

کنند؛ اين طرح که مشابه يک  ها شروع می با سطوح متفاوتی از منابع و مهارت
آموزان را در مسيرهای مختلف راهنمايی کرده،   ، دانشکند میقطب نما عمل 

پشتيبانی و حمايت  ها آنقرار داده و در صورت نياز به  ها آنرا در مسير  هايی پل
آموزان مسير به قله موفقيت که همان فارغ التحصيلی با  تا تمام دانش کند میائه ار

مختصات اوليه اين قطب نما که از .  آمادگی برای کالج و شغل يابی است را بپيمايند
در هشت زمينه (تشکيل شده است  LAUSDمأموريت، اهداف و راهبردهای کليدی 

تی، تصميمات و اقدامات الزم برای حيا های انتخاب، مراحل )اساسی ذکر شدند
 .دهد میقرار  ها آنتمامی دانش آموزان جهت رسيدن به قله را پيش روی 

 
 

 مأموريت
 
 

ما فرهنگی از يادگيری را ايجاد خواهيم کرد که دانش آموزان را از طريق آموزش نوآورانه و با کيفيت باال مشارکت دهد و همزمان 
ردی قوی خواهيم دانست؛ سپس شاهد اين امر خواهيم بود که تک تک دانش آموزان با آمادگی برای خود را مسئول و متعهد به عملک

 .رفتن به کالج و نيز آمادگی شغلی فارغ التحصيل خواهند شد
 
 

 اهداف آکادميک

 
 

 .گروه مأمور طرح آموزشی به طور جمعی معيارهای زير را برای سنجش موفقيت اين طرح انتخاب کرده است
 
 :دانش آموزان 

 خواهند رسيد  PreK-8 های کالسبه سطوح معيار سوادآموزی و حساب در  •
 

 Smarter Balancedرا در هنرهای زبان انگليسی و رياضيات در آزمون » استاندارد يا فراتر از آن«نمره  •
Assessments Consortium (SBAC ( را کسب خواهند کرد  8-3 های کالسدر  

 

اوليه انگليسی و کارنامه نمرات برخوردار خواهند  های مهارتاز معيار تعيين سطح مجدد برای زبان آموزان انگليسی،  •
 به زبان انگليسی طی پنج سال مسلطبود؛ تعيين سطح به عنوان 

 

 کالس يازدهم کسب خواهند کرد SBACنمره سطح آمادگی کالج را در آزمون ارزشيابی  •
 

 خواهند گذراند 12-9 های کالسرا در ) A-G های دورهشامل (فارغ التحصيلی تمامی پيش نيازهای  •
 

به ويژه برای دانش آموزان متعلق به  AP های آزمونتعيين سطح پيشرفته دسترسی خواهند يافت و در  های دورهبه  •
  محروم موفق خواهند شد های جمعيت

. بی نظير هستيد هايی مکانشما عازم «
 ! امروز روز شماست

قله موفقيت در انتظار شماست، به جاده 
 » .بزنيد

 )Seuss(دکتر سئوس 
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 LAUSDنمايه فارغ التحصيلی 
 
 

برخوردار باشند و بتوانند  ها آنکه دانش آموزان بايد از  کند میو خصوصياتی را تعريف  ها مهارتنمايه فارغ التحصيلی دانش، 
زمانی که نمايه فارغ التحصيلی تثبيت شد، به پايه و . آمادگی خود برای رفتن به کالج، کسب شغل و مديريت زندگی را نشان دهند

آزمونی ايالتی و مسئوليت پذيری فدرال  های نظامبی و مسئوليت پذيری تبديل خواهد شد که مکملی برای اساس يک نظام محلی ارزشيا
 .اطالع رسانی خواهد کرد LCAPخواهد بود و به 

 
 ثمربخش

 ...فار غ التحصيالن تأثير گذار
 .تهيه و بازبينی خواهند کردرشد خود  های زمينهحرفه ای را برای بهره بردن از نقاط قوت و پرداختن به /طرح رشد فردی •
جامه عمل  ها آنو به  کنند میزمانی کوتاه مدت و بلند مدتی را برای خود تعيين کرده، بازبينی و اصالح  های مهلتاهداف و  •

 .کنند میو از منابع خانوادگی، اجتماعی و حرفه ای به نحو مطلب استفاده  پوشانند می
 .اداز خود استقامت و پشتکار نشان خواهند د •
 .تا تصميم گيری نمايند و به اهداف مشترک دست يابند کنند میمختلف همکاری  های گروهبه طور ثمربخشی در  •

 
 انعطاف پذير

 ...فارغ التحصيالن انعطاف پذير
 .مختلف به طور انتقادی و خالقانه ای فکر خواهند کرد های رشتهمربوط به  های مهارتبا استفاده از دانش و  •
 .انديشمندانه، انعطاف پذير و پويايی را از خود به نمايش خواهند گذاشتساختار فکری  •
 .کنند میم، کارآمد و قابل بازبينی شناسايی کرده و حل و فصل جسرا با استفاده از طرح عملکردی من ها چالش •

 
 عاقل و مجرب

 ...فارغ التحصيالن عاقل و مجرب
 .خواهند کرددر امور شهروندی و خدمات اجتماعی محلی مشارکت  •
 .متنوع از خود نشان خواهند داد های فرهنگآگاهی و احترامی را نسبت به  •
 .م و پايداری بهره خواهند بردجسدرک خواهند کرد و از اقدامات من ماهيت نهايی منابع جهانی را •
 .هند دادنشان خوا ها آنمربوطه برای حفظ  های مهارتآگاهی را نسبت به نيازهای اقتصادی جهانی و مشاغل و  •

 
 بانفوذ

 ...فارغ التحصيالن با نفوذ
 .ارتباط برقرار خواهند کرد 21مختلف و ابزارهای قرن  های رسانهبه طور متقاعد کننده ای با استفاده از  •
 .را حفظ خواهند کرد ها آنروابط مثبتی را ايجاد کرده و  •
نيدن فعاالنه و گفتمان اثرگذار تعريف و تفسير ضروری برای ش هايی مؤلفهاجتماعی و عاطفی را برای عنوان  های نشانه •

 . خواهند کرد
 .موجوداتی فنی و هنری نوآورانه ای متناسب با مخاطبين و اهدافی خاص طراحی خواهند کرد •
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 مسيريابی کالج و شغل يابی 
 

پشتيبانی  های نظامو  LAUSDبرای اينکه مسير اين مأمورت را با موفقيت بپيماييم، بايد تمرکز خود را بر ايجاد ظرفيت در مربيان 
به منظور نيل به اهداف ذکر شده منطقه آموزشی، بخش آموزش راهبردهايی کليدی را برای هر يک از . معطوف نماييم ها آنکننده از 

و پشتيبانی در صورت نياز، را برای پيش راندن دانش آموزان در  ها پلخواهد کرد که چندين مسير اعم از  هشت زمينه اساسی اجرا
 .کند میرسيدن به قله موفقيت به عنوان فارغ التحصيالن آماده رفتن به کالج و دارای آمادگی شغلی، ارائه 

 
، اصالحات آموزش و يادگيری از طريق برنامه آموزشی تراز شده و استاندارد .١

 .استفاده از فناوری، و توسعه کارآمد حرفه ای برای بهبود دستاوردهای دانش آموزان
 

 :راهبردها
 گيرانه و جديد کاليفرنيا برای  اجرای استانداردهای آکادميک سخت

اين استانداردها به جهان واقعيت . آموزانمان در قرن بيست و يکم  آمادگی بيشتر دانش
 . آموزان برای موفقيت در کالج و محل کار خود به آن نياز دارند شود و بازتاب دانشی هستند که دانش مربوط می

 
 زشی و ارتقای دانش آکادميک و حساب از طريق تفکر انتقادی و حل مسئله، همکاری، آمو هاصالح شيو

 . ارتباطات و خالقيت
 

  تدوين طرح جديد فناوری آموزشی که از ترکيبی از
های يادگيری بهره خواهد برد تا شيوه آموزش را متمايز و  فنون و تکنيک

درسی سنتی حمايت کرده و  های شيوهشخصی سازی کند و همزمان از 
 .آموزان به عنوان فراگيران ديجيتالی ايجاد کند ظرفيتی را در دانش

 
  ايجاد و حفظ کتابخانه ديجيتال از منابع درسی که

تهيه شود ، تا معلمان به  ها زمينهتوسط معلمان متخصص در هر يک از 
ط به با کيفيت، مطالب آموزشی، ويدئوها و  تحقيقات مربو های درسطرح 

دسترسی داشته  شوند میآموزش که به اشتراک گذاشته  های شيوهبهترين 
 .باشند

 
 آموزان برای  های پيش روی دانش توسعه فرصت

طور کامل  به )ILTSS(کتابخانه يکپارچه و خدمات پشتيبانی کتاب درسی .  های غنی از منابع دسترسی به کتابخانه
کاليفرنيا را اجرا خواهد کرد که بودجه مورد نياز کارکنان کتابخانه مدرسه  استانداردهای کتابخانه مدرسه نمونه 

اين سيستم منابع آموزشی را وارد برنامه آموزشی  .کند میکتب چاپی و الکترونيک را تأمين  ترين تازهو نيز تهيه 
 California Content(در رعايت تأکيد استانداردهای محتوايی کاليفرنيا  LAUSDتا از دانش آموزان  کند می

Standards ( تحقيقاتی و پژوهشی يا حتی فراتر رفتن از آن، حمايت و پشتيبانی کند های مهارتبر ايجاد. 
 
 های  های هنر بصری و اجرائی ارائه شده در مدارس ابتدايی و راهنمايی برای ايجاد شالوده مهارت توسعه فرصت

افزايش دسترسی . A-Gتوالی » F«نياز دوره  موفقيت در پيشآموزان در  ضروری به منظور پشتيبانی از دانش
باسی صنعتی تای و برنامه اق های هنری منطقه ، جشنواره)پزشکی( کارورزی های دورهبه هنرمندان حرفه ای و 

 .و ايجاد الگوهای هنری) Industry Adopt-A-School Program(ويژه مدارس 
 
  های محتوايی خاص ها و برنامه ای در زمينه حرفه توسعهدر ايجاد پشتيبانی از مناطق محلی در تأمين منابع . 

 PreK-2 Early Childhood: شود ای فعلی شامل موارد زير می های منطقه برنامههای از  نمونه •
Education )آموزش ابتدايی( ،Early Literacy Program )برنامه سواد آموزی ابتدايی( ،

Academic Literacy )دانش آکادميک( ،ELA/ELD standards alignment ) تراز
،LTEL، برنامه (ELA/ELDاستانداردهای   Linked Learning )برنامه )يادگيری زنجيره ای ،

GATE تعيين سطح پيشرفته ،)AP) جهانی، برنامه تسلط به  های زبان، يادگيری آنالين و ترکيبی؛

هر قله ای در دسترس خواهد «
بود، تنها اگر به سعود ادامه 

 » .دهيد
Barry Finlay 
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 Mastery(دو زبانه، آموزش هنر، و تسلط آموزی /نهدوگا های برنامه، (AEMP(انگليسی آکادميک 
Learning.( 

 
 

 پيشرفت های سنجه
 

خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

ی 
داي

ابت
 

 DIBELSکه در ) دوم( K-2ndدانش آموزان کالس 
 کنند مینمره معيار را کسب 

<65% DIBELS 
 ) BOY(ابتدای سال 
 )MOY(اواسط سال 
 )EOY(پايان سال 

 
 2015سپتامبر 

 
 2016فوريه 

 
 2016ژوئن 

پنجم که در هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس سوم
را کسب » استاندارد يا باالتر از آن«انگليسی نمره 

 کنند می

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

پنجم که در رياضيات نمره  -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

پنجم که در مهارت خواندن، -دانش آموزان کالس سوم
يا » 3«نمره  ELAنوشتاری، شنيداری و گفتاری 

 کنند میباالتر را کسب 
 

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

رياضيات نمره پنجم که در -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میيا باالتر را کسب » 3«

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 CSTدانش آموزان کالس پنجم که در آزمون علمی 
 کنند مینمره معادل مهارت يا باالتر از آن را کسب 

استانداردهای کاليفرنيا آزمون  80%
)CST( 

 2016سپتامبر 

ی 
ماي

هن
را

 

هشتم که در هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس ششم
را کسب » استاندارد يا باالتر از آن«انگليسی نمره 

 کنند می

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

هشتم که در رياضيات نمره  -دانش آموزان کالس ششم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

هنرهای  های دورههشتم که  -دانش آموزان کالس ششم
 گذرانند میزبان انگليسی را 

 

 نتايج کارنامه 80%
 هفته پاييز 10   
 پايان پاييز   
 هفته بهار 10   
 پايان بهار   

 
 2015اکتبر 

 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 های دورههشتم که  -دانش آموزان کالس ششم
 گذرانند میرياضيات را 

 

 نتايج کارنامه 80%
 هفته پاييز 10   
 پايان پاييز   
 هفته بهار 10   
 پايان بهار   

 
 2015اکتبر 

 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 
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خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

 CSTدانش آموزان کالس هشتم که در آزمون علمی 
 کنند مینمره معادل مهارت يا باالتر از آن را کسب 

آزمون استانداردهای کاليفرنيا  80%
)CST( 

 2016سپتامبر 

طه 
وس

مت
 

دانش آموزان کالس يازدهم که در هنرهای زبان 
را کسب » استاندارد يا باالتر از آن«انگليسی نمره 

 کنند می

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

دانش آموزان کالس يازدهم که در رياضيات نمره 
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«

آزمون مشارکت ارزيابی تعادل  %1+معيار 
 Smarter(هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

 CSTدانش آموزان کالس دهم که در آزمون علمی 
 کنند مینمره معادل مهارت يا باالتر از آن را کسب 

آزمون استانداردهای کاليفرنيا  80%
)CST( 

 2016سپتامبر 

-A های دورهدوازهم که تمام  -دانش آموزان کالس نهم
G  گذرانند میرا  
 )A-Gدر مسير دوره (
 

80% MiSiS  2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 
و کليه  ها رشتهبه منظور افزايش تسلط و مهارت در تمامی  کارآمد زبان، سوادآموزی و مهارت نوشتنارائه آموزش  .٢

توانايی . ، و بهبود نرخ تعيين سطح مجدد زبان آموزان انگليسی طی پنج سال برای حمايت از يادگيری دانش آموزانها پايه
شخصی و  های موقعيتو  های زمينهبه زبان انگليسی در خواندن، نوشتن، و برقراری ارتباط با تسلط و اعتماد به نفس 

که خود از موفقيت در کالج و اشتغال  دهد میدانش آموزان برای موفقيت در هر رشته ای را گسترش  های فرصتآکادميک 
 .کند میو نيز مشارکت کامل در جامعه ای دموکراتيک و اقتصاد جهانی حمايت و پشتيبانی 
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 :راهبردها
  اجرا و نظارت بر استانداردهای اساسی

نوشتاری از کالس دوم  های مهارتسوادآموزی و آموزش زبان و 
PreK. 

  
  ايجاد آمادگی در دانش آموزان برای کالج، اشتغال

ضروری شامل توانايی خواندن،  های مهارتاين .  و زندگی اجتماعی
نوشتاری، شنيداری و گفتاری به طور واضح و شفاف، و تفکر انتقادی 

 ها رشتهبا استفاده از مطالب و مواد علمی چاپی و الکترونيک در تمامی 
 . شود می

 
  حرفه ای در اجرای  های قابليتو  ها مهارتايجاد

جديد ) English Language Development Standards(استانداردهای توسعه و پيشرفت زبان انگليسی 
 .و تضمين تعيين سطح مناسب دانش آموزان

 
  اجرای و نظارت بر طرح تسلط زبان آموز انگليسی)English Learner Master Plan ( و تضمين همراستا

زبان با استانداردهای پيشرفت ) English Language Development(بودن برنامه پيشرفت زبان انگليسی 
تضمين اينکه زبان آموزان انگليسی ). English Language Development Standards(انگليسی 

آموزشی واضع و روشن در کسب و يادگيری زبان انگليسی و مطالب دوره در تمام طول روز و طی دوره 
 .دريافت کنند» پيشرفت زبان انگليسی«روزانه 

 
 تا معلمان خط مشی و دستورالعملی ) شامل هنر(تمامی دروس اصلی  ارائه نقشه و سيالبس برنامه آموزشی برای

 .در اختيار داشته باشند ها آنمشخص در رابطه با مطالب آموزشی و نيز ترتيب آموزش 
 

  و بهبود  ها آنزبانی دوگانه اضافی و تأمين منابع برای مدارس و معلمان به منظور اجرای  های برنامهبرگزاری
ايجاد مسير از مدرسه ابتدايی تا .  A-Gانش آموزان برای فراهم آوری تمامی الزامات پيش روی د های فرصت

 .دبيرستان به منظور استمرار در آموزش جهانی زبان
 

  تدريس تعاملی فرهنگی و زبانی به  های روشايجاد مهارت و تسلط حرفه ای و ارائه منابع برای تضمين اينکه
 .شوند میروشی مبتنی بر استانداردها القا 

 
  افزايش تعداد مدارس دارای برنامه تسلط به انگليسی آکادميک)AEMP ( زبان آموز  های کنندهو هماهنگ

به منظور ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای و نظارت بر آموزش و موفقيت تمامی دانش ) SEL(انگليسی معيار 
 ).يی و بوميان آمريکاآفريقايی آمريکايی، مکزيکی آمريکايی، هاوايی آمريکا( SELآموزان 

 
  تأکيد بر مسئوليت مشترک تمامی معلمان فعال در زمينه مطالب و مواد درسی برای توسعه و پيشرفت زبان

و تسلط حرفه ای بر واژگان آکادميک، تکنيک های  ها مهارتآکادميک، سوادآموزی و مهارت نوشتاری با ايجاد 
 . نوشتاری های مهارتطرح پرسش و 

يازهای آکادميک زبان آموزان انگليسی به طور کامل در تمامی روندهای توسعه تضمين اينکه ن •
نوآورانه منطقه ای لحاظ شده باشند تا درک و  های برنامهايجاد مهارت و تسلط حرفه ای معلم و 

با تسلط  A-Gآگاهی از اهميت و مالحظه زبان آموزان انگليسی در فراهم آوری و رعايت الزامات 
 . گليسی و سوادآموزی افزايش يابدبر فراگيری ان

 
 PreK-2 Language: شود ای فعلی شامل موارد زير می های منطقه های از برنامه نمونه •

Development )پيشرفت زبانی کالس دوم( ،Early Literacy )سواد آموزی ابتدايی( ،
ELA/ELD PreK-12،  AEMP برنامه ،Language!،  Read 180 )مهارت خواندن( ،

AVID،  AVID Excel دوره ،Academic Literacy )برنامه )دانش آکادميک ،
Dual/Bilingual )دو زبانه/دوگانه( دوره ،Enhancing Literacy )دوره )ارتقا دانش ،

Literacy and Language )و دوره ) دانش و زبانAdvanced ELD. 
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 پيشرفت های سنجه
 

خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

ی 
داي

ابت
 

نمره  DIBELSکه در ) دوم( K-2دانش آموزان کالس 
 کنند میمعيار را کسب 

<65% DIBELS 
 )EOY(پايان سال 

 
 2016ژوئن 

پنجم که در هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«انگليسی نمره 

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(هوشمندتر تعادل 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

که در مهارت خواندن، ) پنجم( K-5دانش آموزان کالس 
يا باالتر را » 3«نمره  ELAشنيداری، گفتاری و نوشتاری 

  کنند میکسب 

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

زبان آموزان انگليسی که در مهارت خواندن، نوشتاری، 
يا باالتر را کسب » 3«نمره  ELAشنيداری و گفتاری 

 کنند می
 

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 زبان آموزان انگليسی با تعيين سطح مناسب
 

100% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 

 CELDTزبان آموزان انگليسی دارای پيشرفته ساالنه در 
(AMAO 1( 

 2016فوريه  CELDTنتايج  60%

زبان آموزان انگليسی با دوره بلند مدت که در سطح تسلط 
 اند نشدهانگليسی تعيين سطح 

 

24% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 
 2016ژوئن 

ی 
ماي

هن
را

 

هشتم که در هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس ششم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«انگليسی نمره 

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

هشتم که دوره هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس ششم
 گذرانند میانگليسی را 

 

 نتايج کارنامه 80%
 هفته پاييز 10   
 پايان پاييز   
 هفته بهار 10   
 پايان بهار   

 
 2015اکتبر 

 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 زبان آموزان انگليسی با تعيين سطح مناسب
 

100% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 

 CELDTزبان آموزان انگليسی دارای پيشرفته ساالنه در 
(AMAO 1( 

 2016فوريه  CELDTنتايج  60%

زبان آموزان انگليسی با دوره بلند مدت که در سطح تسلط 
 اند نشدهانگليسی تعيين سطح 

 

24% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 
 2016ژوئن 

هشتم -زبان آموزان انگليسی با دوره بلند مدت کالس ششم
 کنند میرا کسب » پايه«نمره  SRIکه در 

پرسشنامه خواندن تحصيلی  
)SRI] ( آزمون سنجش مهارت

 ]خواندن و رياضيات

 2015اکتبر 
 2016ژانويه 
 2016ژوئن 

طه 
وس

مت
 

دانش آموزان کالس يازدهم که در هنرهای زبان انگليسی 
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«نمره 

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 
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خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

 زبان آموزان انگليسی با تعيين سطح مناسب
 

100% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 

 CELDTزبان آموزان انگليسی دارای پيشرفته ساالنه در 
(AMAO 1( 

 2016فوريه  CELDTنتايج  60%

زبان آموزان انگليسی با دوره بلند مدت که در سطح تسلط 
 اند نشدهانگليسی تعيين سطح 

 

24% MiSiS  2015آگوست 
 2016ژانويه 
 2016ژوئن 

 
 

 
يت، ريشه کن کردن به منظور از بين بردن شکاف و اختالف در موفق اجرای نظام پشتيبانی چند اليه رفتاری و آکادميک .٣

ريزش و ترک تحصيل، و ايجاد مساوات و ارائه امکان دسترسی به منابع به زبان آموزان انگليسی، زبان آموزان انگليسی 
معيار، دانش آموزان معلول، نوجوانان بزرگ شده در پرورشگاه، دانش آموزان اهل 

يه پشتيبانی نظام چند ال. آمريکای التين، و دانش آموزان آفريقايی آمريکايی
)MTSS ( شود میاصطالحی است که برای توصيف مدلی مبتنی بر شواهد استفاده 

 ها روشحل مسئله مبتنی بر داده و اطالعات برای يکپارچه سازی  های روشکه از 
در اين طرح چندين برنامه مداخله . کند میو مداخالت آکادميک و رفتاری استفاده 

را برای کمک به  ها آن توان میای و پشتيبانی از دانش آموز جای گرفته است که 
و فراگيران با سرعت ] کند در يادگيری[فراگيران و دانش آموزان دارای مشکل 

 .  اجرا کرد
 

 :راهبردها
  رای آموزش مداخالت و اقدامات آموزشی و تفکيک زدايی شده ب های دادهشناسايی و تحليل منابع مختلف از

 . طراحی شخصی شده به منظور حفظ دانش آموزان در مسير فارغ التحصيلی
 
  ارائه منابع و ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در آموزش متمايز شده به منظور رفع نيازهای متنوع يادگيری دانش

 .آموزان
 
 از ابزارهای فناوری همچون ارزيابی و فراگيری در فضاهای دانش  گيری بهره)ALEKS ( که با استفاده از

تطابقی به منظور تعيين فوری دانش و اطالعات يک دانش آموز در يک دوره آموزشی به روند  های پرسش
 .کنند میفراگيری دانش آموزان کمک 

 
  آموزان و اقدام سريع برای افزايش ميزان حضور آنان  دانش های غيبتنظارت بر اطالعات مدرسه در رابطه با

 .و کاهش تأخيرات
 

  پنجم تا  های کالستابستانه برای  تقويتی های برنامهبرگزاری
هشتم تا نهم تحت  های کالسو برای ] تقويتی[ «Step Up«ششم تحت عنوان 

به منظور انتقال مثبت ] ها اولیموفقيت سال [ «Freshman Success«عنوان 
از دوره ابتدايی به راهنمايی و از راهنمايی به دبيرستان ضمن توانمند سازی 

 . و و رفع نيازهای خودپيش ر های چالشدانش آموزان برای کاهش 
 

  برگزاری برنامه برتری پيشرفت از طريق اراده شخصی)AVID ( برای زبان آموزان بلند مدت انگليسی
)LTELs ( در مدرسه راهنمايی به منظور دوره ای تقويتی جهت شرکت آتی در برنامهAVID  های دورهو 

 .آموزشی آمادگی کالج در دبيرستان
 
  پشتيبانی و پيشرفت دانش آموزان  های گروهتشکيل و تثبيت)Student Support and Progress Teams (

متشکل از معلمان، مديران، کارکنان پشتيبانی و والدين به منظور ارزيابی و حمايت از دانش آموزان در رفع 
يم هماهنگی و ت) SST(، تيم مطالعه دانش آموزان (LAT(اين تيم جديد تيم ارزشيابی زبان .  ها آننيازهای خاص 

تمرکز برای ادغام اين تيم ها کاهش تعداد زبان  های زمينهيکی از . کند میرا با هم تلفيق ) COST(خدمات 

نقطه قوت از آنچه می توانيد انجام «
گيرد، بلکه از غلبه و  دهيد سرچشمه نمی

موفقيت در چيزهايی ناشی می شود که 
زمانی فکر می کرديد توانايی انجام آنها 

 » .را نداريد
 اپرا وينفری

 

برای هر دوره چهار ساله که دانش آموزان 
کالس نهم در آن مردود شوند، احتمال فارغ 

درصد  30در چهار سال تا  ها آنالتحصيلی 
 ).2009نيلد، ( يابد میکاهش 



١٢ 

که به خدمات آموزشی خاص از طريق ارتقا  شوند میآموزان انگليسی است که به عنوان دانش آموزانی شناخته 
 .ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای نياز دارند

 
 ايجاد  های فرصتافزايش . با کمترين محدوديت هايی محيطش دانش آموزان دارای معلوليت در ادغام و پذير

استانداردها و سواد آموزی کاليفرنيا، . چند توانه های کالسمهارت و تسلط حرفه ای در تدريس و يادگيری در 
 .طراحی جهانی فراگيری، و همکاری و هماهنگی بين آموزش عمومی و معلم آموزش خاص

 
  کوچکی از دانش آموزان به  های گروهافزايش استفاده از جلسات مشاوره دانش آموزان برای مالقات معلمان با

جلسات .  در رابطه با مسائل آکادميک، اجتماعی و برنامه ريزی آينده ها آنمنظور ارائه پشتيبانی و مشاوره به 
فائق  کنند میتجربه  ها آنگمنامی که بسياری از تا بر حس  دهد میمشاوره راهی را پيش روی دانش آموزان قرار 

 .آيند
 

  آفريقايی آمريکايی، اهل آمريکای التين، زبان آموزان انگليسی (محروم  های جمعيتارائه خدمات هر چه بهتر به
تعيين سطح پيشرفته و  های دورهبه منظور ايجاد امکان دسترسی به ) اقتصادی در مضيقه-اجتماعی های گروهو 

 های کارگاهجهت مشارکت در برنامه آمادگی تعيين سطح پيشرفته منطقه آموزشی از طريق  ها فرصتگسترش 
 .UCLAماهانه در 

 
  آفريقايی (کودکان تيزهوش برای دانش آموزان محروم  های برنامهدر اولويت قرار دادن امکان دسترسی به

برنامه شناسايی ) اقتصادی در مضيقه-اجتماعی های گروهآمريکايی، اهل آمريکای التين، زبان آموزان انگليسی و 
امکان ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در روش آموزش و اقدامات تعاملی فرهنگی و دريافت ) TIP(هدفمند 

را برای مدارسی ) GATE(پشتيبانی از روان شناسان تعيين شده در زمينه آموزش تيزهوشان و بااستعدادان 
 .اند نيافتهمنطقه ای دست  GATEاسايی که به اهداف شن آورد میفراهم 

 
  توسعه پروژه همکاریUCLA/20  مدرسه به منظور ارائه خدمات مراقبی و حمايتی ويژه دانش آموزان

، و افزايش ثبت نام و موفقيت آنان در GATE های برنامهآفريقايی آمريکايی جهت افزايش دستاوردها، شناسايی 
 . تعيين سطح پيشرفته های دوره

 
  توسعه پروژه ديپلم)Diploma Project ( حضور ها کالس های دادهکه از گزارش خالصه ماهانه برای تحليل ،

مداخله ای  های تالشرفتاری برای راهنمايی جهت کاهش ريزش و ترک تحصيلی و  های دادهو غياب، و روند 
بيشتر جهت کار و فعاليت مستقيم با ) PSA(تأمين مشاوران خدمات دانش آموزی و حضوريابی . کند میاستفاده 

از طريق ارائه خدمات مشاوره و آموزش و راهنمايی  ها آن های خانوادهدانش آموزان در خطر ترک تحصيل و 
 . دانش آموزان در رابطه با مسيرهای مختلف پيش رو برای فارغ التحصيلی

 
 

 

 پيشرفت های سنجه
 
خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 

 نظارت

يی
تدا

اب
 

پنجم که در هنرهای زبان انگليسی  -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«نمره 

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

پنجم که در رياضيات نمره  -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 
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خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

پنجم که در مهارت خواندن، -دانش آموزان کالس سوم
يا باالتر را » 3«نمره  ELAنوشتاری، شنيداری و گفتاری 

 کنند میکسب 
 

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

يا » 3«رياضيات نمره پنجم که در -دانش آموزان کالس سوم
 کنند میباالتر را کسب 

 نتايج کارنامه 80%
 اولين دوره گزارش   
 دومين دوره گزارش   
 سومين دوره گزارش   

 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

نمره  CSTدانش آموزان کالس پنجم که در آزمون علمی 
 کنند میمعادل مهارت يا باالتر از آن را کسب 

استانداردهای آزمون  80%
 )CST(کاليفرنيا 

 2016سپتامبر 

 ماهانه MiSiS %100 ]در مدرسه[نرخ اعالمی حضور 

هدف جلسه مدرسه برای دانش آموزان و کارکنان با نرخ 
 %96حضوريابی 

71% MiSiS ماهانه 

 ماهانه MiSiS %10<  نرخ غيبت هميشگی

فرعی در شناسايی آموزش  های گروهبدون عدم تناسب بين 
 تيزهوشان و بااستعدادان

 

 MiSiS  2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 2016ژانويه  MiSiS %40<  کاهش تعداد زبان آموزان انگليسی در آموزش خاص
 2016ژوئن 

 2016ژانويه  LTELS >21% MiSiSکاهش تعداد 
 2016ژوئن 

ی 
ماي

هن
را

 

هشتم که در هنرهای زبان انگليسی  -دانش آموزان کالس ششم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«نمره 

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

هشتم که در رياضيات نمره  -دانش آموزان کالس ششم
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

هشتم که دوره هنرهای زبان  -دانش آموزان کالس ششم
 گذرانند میانگليسی را 

 

 نتايج کارنامه 80%
 هفته پاييز 10   
 پايان پاييز   
 هفته بهار 10   
 پايان بهار   

 
 2015اکتبر 

 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

رياضيات را  های دورههشتم که  -دانش آموزان کالس ششم
 گذرانند می

 

 نتايج کارنامه 80%
 هفته پاييز 10   
 پايان پاييز   
 هفته بهار 10   
 پايان بهار   

 
 2015اکتبر 

 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

نمره  CSTدانش آموزان کالس هشتم که در آزمون علمی 
 کنند میمعادل مهارت يا باالتر از آن را کسب 

آزمون استانداردهای  80%
 )CST(کاليفرنيا 

 2016سپتامبر 

 ماهانه MiSiS %100 ]در مدرسه[نرخ اعالمی حضور 
هدف جلسه مدرسه برای دانش آموزان و کارکنان با نرخ 

 %96حضوريابی 
71% MiSiS ماهانه 

 ماهانه MiSiS %10<  نرخ غيبت هميشگی
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خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

فرعی در شناسايی آموزش  های گروهبدون عدم تناسب بين 
 تيزهوشان و بااستعدادان

 

0 MiSiS  2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 2016ژانويه  MiSiS %40<  کاهش تعداد زبان آموزان انگليسی در آموزش خاص
 2016ژوئن 

 2016ژانويه  LTELS >21% MiSiSکاهش تعداد 
 2016ژوئن 

طه 
وس

مت
 

دانش آموزان کالس يازدهم که در هنرهای زبان انگليسی 
 کنند میرا کسب » استاندارد يا باالتر از آن«نمره 

معيار 
+1% 

مشارکت ارزيابی آزمون 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

استاندارد «دانش آموزان کالس يازدهم که در رياضيات نمره 
 کنند میرا کسب » يا باالتر از آن

معيار 
+1% 

آزمون مشارکت ارزيابی 
 Smarter(تعادل هوشمندتر 

Balanced Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016سپتامبر 

نمره معادل  CSTدانش آموزان کالس دهم که در آزمون علمی 
 کنند میمهارت يا باالتر از آن را کسب 

آزمون استانداردهای  80%
 )CST(کاليفرنيا 

 2016سپتامبر 

را  A-G های دورهدوازهم که  -دانش آموزان کالس نهم
  گذرانند می

 )A-Gدر مسير دوره (
 

80% MiSiS  2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

 ماهانه MiSiS %100 ]در مدرسه[نرخ اعالمی حضور 
هدف جلسه مدرسه برای دانش آموزان و کارکنان با نرخ 

 %96حضوريابی 
71% MiSiS ماهانه 

 ماهانه MiSiS %10<  نرخ غيبت هميشگی
فرعی در شناسايی آموزش  های گروهبدون عدم تناسب بين 

 تيزهوشان و بااستعدادان
 MiSiS  2015دسامبر 

 2016مارس 
 2016ژوئن 

 APافزايش تعداد دانش آموزان شناسايی شده دارای پتانسيل 
 AP های دورهثبت نام در 

 MiSiS  2015سپتامبر 
 2016ژانويه 

شرکت  AP، در آزمون APدانش آموزان ثبت نامی در 
  کنند می

100% MiSiS  2016ژوئن 

نمره قبولی  کنند میشرکت  APدانش آموزانی که در آزمون 
 کنند میيا باالتر را کسب » 3«

 2016آگوست  هيئت کالج 43%

 2016ژانويه  MiSiS %40<  کاهش تعداد زبان آموزان انگليسی در آموزش خاص
 2016ژوئن 

 2016ژانويه  LTELS >21% MiSiSکاهش تعداد 
 2016ژوئن 

 
 
 

توانايی آکادميک هر دانش آموز را تقويت کند و والدين و جامعه را به عنوان همراهانی ايجاد فرهنگی که اعتقادات مثبت  .۴
 .در آموزش برای موفقيت تمامی دانش آموزان مشارکت دهد

 
 
 
 

اعتقاد به توانايی انجام کاری به منزله «
 » .پيمون نيمی از راه موفقيت است

 تئودور روزولت
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 :راهبردها
  ايجاد و الگوسازی انتظارات بزرگ و مجموعه ای از تفکرات رشد و تکامل برای تمامی کارکنان و دانش

و به  شوند میآموزان و تضمين اين امر که مدارس اشاعه دهنده اين اعتقاد هستند که تمامی دانش آموزان موفق 
و تنوع فرهنگی و زبانی دانش آموزان را به عنوان يک دارايی ارتقا  يابند میبالقوه خود دست  های توانايی

 .بخشند می
 
  تسهيل کننده کسب آگاهی در  های فعاليتايجاد فرهنگ رفتن به کالج و اشتغال يابی در سراسر منطقه از طريق

برگزاری  کالج، برگزاری جلسه سخنرانان مدعو، های پرديسمورد کالج و شغل يابی اعم از گردش علمی به 
 .صنعتی و اجتماعی های مشارکتدوره کارورزی و 

 
  امن و منظم و تضمين اين امر که اقدامات انضباطی  های محيطارائه پشتيبانی به مدارس به منظور تضمين ايجاد

 .مدرسه ماهيتی ترميمی داشته و به کاهش ميزان تعليق و تأخير کمک کند
 

  از جمله عدالت ترميمی که  هايی برنامهادامه اجرای کامل خط مشی اساسی انضباطی و توسعه سرمايه گذاری در
و اقداماتی را  کند میآکادميک و اجتماعی عاطفی ارائه  های زمينهحمايتی همه جانبه به دانش آموزان در تمامی 

تا رفتار انضباط شخصی و مثبت را  دهد میرار هدفمند را پيش روی دانش آموزان ق هايی فرصتکه  کند میاجرا 
 .دلسوزانه و حمايتی از خود بروز دهند هايی محيطدر 

  زير را بسط دهيد] جبران خسارت[اجرای اقدامات عدالت ترميمی: 
به منظور فراهم آوری اين امکان که دانش آموزان به اختالفات » دادگاه دانش آموزی«ايجاد  •

برای  های فرصتکالمی و اختالفات شخصی رسيدگی کنند، و ارائه ساير  های بزهمربوط به 
، از جمله »عدالت ترميمی« کارهای راهدانش آموزان جهت کمک به يکديگر از طريق 

 . غيرجنايیپيامدهای غير تنبيهی و 
 دادگاه نوجوانان همانطور که در دبيرستان لس آنجلس و دبيرستان ونيز وجود دارد •
، برنامه پاسداران  ( Demonstration High Schools(آزمايشگاهی  های دبيرستانهمه  •

را ) Community Building Student Circle Keepers(محفل دانش آموزی انجمنی 
 کنند می، اجرا Roybalدر اين سال تحصيلی مشابه دبيرستان 

 
 ی پشتيبانی و حمايت از تدريس برگزاری يک دوره مطالعات قومی به عنوان واحد اختياری و ابزاری کمکی برا

واقعيت های تاريخی و فرهنگی همراه با مسئوليت های «از طريق اين دوره، دانش آموزان با . مطالعات قومی
در اصل، ما از . شوند میآشنا » خود برای ترويج و حمايت از روابط مثبت، و شيوه های غير تبعيض آميز

ديگر جهت حل و فصل اختالفات و  های راهرا برای انتخاب  ها آن توانيم میطريق آموزش دانش آموزان خود 
  .گسترش تحمل و مدارا در برابر همه، توانمند سازيم

 
  تا در جشن ماهانه اليحه حقوق  سازد میويژه مدارس را مهيا  های فعاليتدفتر اجرايی مدرسه، ابزار، مطالب و

به موجب تصميم هيئت مديره، مورد استفاده  )School Climate Bill of Rights(فضای دوستانه مدرسه 
موجب ارتقاء و تأکيد بر ايجاد فضايی دوستانه، امن و دلسوزانه در مدرسه در سراسر  ها فعاليتاين . قرار گيرد

 .شود میاين منطقه آموزشی 
 

  انجمن روابط، تنوع و تساوی بشری)Human Relations, Diversity and Equity ( به طور ساالنه
را صورت ) Out For Safe Schools Campaign(کمپين تالش برای داشتن مدارس امن  های هماهنگی

 National Coming Out(که در ماه اکتبر به عنوان بخشی از روز ملی آشکارسازی همجنسگرايان  دهد می
Day (سی و فراجنسيتی به منظور ايجاد محيطی امن و مطمئن برای دانش آموزان و کارکنان هم جنس گرا، دوجن

 .شود میدر مدرسه جشن گرفته 
 

  شعبه خدمات دانش آموزی انجمن والدين)Parent Community Student Services Branch ( با
توليد خواهند ) Student Voice(» صدای دانش آموز«برنامه ای تلويزيونی تحت عنوان  KLCSهمکاری 

را در هر منطقه محلی و منطقه هيئت مديره از طريق قدردانی و موفقيت دانش آموز  های داستاناين برنامه . کرد
تا دانش آموزان را به ماندن  سازد میگفتگو با دانش آموزان، فارغ التحصيالن، والدين و کارکنان حوزه برجسته 

 . در مدرسه تشويق کند
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 يادگيری  های فرصتارائه  افزايش ارتباط و تعامل مدرسه با دانش آموزان و نيز مشارکت هر چه بيشتر آنها با

زنجيره ای که تعليمات سختگيرانه، الزام آموزش فنی، پشتيبانی شخصی از دانش آموز و تجربه دنيای واقعی 
فراوان  های درسبه همراه طرح  12-9برنامه آموزشی آمادگی .  کند میرا تلفيق  21سازمان يافته در بافت قرن 

غنی جهت استفاده مشاوران و يا ساير معلمان در رابطه با دانش  به طور آنالين در دسترس است که منابعی
 . روند میآموزان خود به شمار 
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  ايجاد اتحاديه هم پيمان کالج)College Promise Alliance) ( الگوبرداری شده ازLong Beach USD ( از

کليدی مالی در دانش آموزان  های انگيزهجامعه و ايجاد  های کالجمحلی و  Cal Stateطريق مشارکت قوی با 
که اين حداقل پيش نيازهای کالج  LAUSDهمه دانش آموزان . ها آنفارغ التحصيل شونده و نيز ارائه خدمات به 

Cal State  به  گذارند میرا با موفقيت پشت سرCal State  محلی خود معرفی شده و فرصت اخذ مدرک
 .داده خواهد شد ها آنکارشناسی به 

محلی يک نامه پذيرش دريافت  Cal State های دانشگاهاز  2015ان آينده کالس نهم سال دانش آموز •
 .که در آن الزامات تأييد گواهينامه درج شده است کنند می

 .LAUSDاولويت ثبت نام در کالج منطقه ای محلی برای تمامی فارغ التحصيالن  •
 .اهد شدبودجه بورسيه دانش آموزان در حال فارغ التحصيلی تقاضا خو •

 
  ارتقا پيامدهای و اقدامات مثبت از کمک هزينه تحصيلیGEAR UP 4 LA  به منظور حمايت از توسعه فرهنگ

 .  آموزشی های محيطرفتن به کالج در 
 
  مدل سرمايه گذاری مهدکودک تا کالج و کاوش روندهايی به منظور تکرار معرفی)K2C ( اجرا شده در

اين منطقه آموزشی امکان تکرار و اجرای اين برنامه را در لس آنجلس، از طريق کمک به .  نفرانسيسکواس
، با از ميان برداشتن موانع افتتاح حساب پس انداز، برای شروع پس انداز برای کالج مورد بررسی ها خانواده

پس اندازی را برای هر يک از کودکانی که به مهد  های حسابشهر و کانتی لس آنجلس احتماًال  .قرار خواهد داد
کودکانی که در برنامه  .کند میدالر را به عنوان بذر پس انداز در آن واريز  50و  کند میباز  روند میکودک 

 های بسته .کنند میدالر اضافی به عنوان سپرده دريافت $ 50 اند کردهثبت نام  تخفيف با/نهار مدرسه رايگان
گيزشی مالی برای قرار گرفتن در مسير موفقيت و نتيجه گيری از کالس پنجم تا ششم و از کالس تشويقی و ان

تجاری محلی تأمين خواهد  های بنگاهاجتماعی و  های سازمانهشتم تا نهم احتماًال از سوی بنيادهای بشردوستانه، 
 .شد
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مدارسی که به طور کامل خط مشی اساسی انضباطی 
)DFP ( کنند میرا اجرا 

71% MiSiS 
بهاره اجرايی  های سرفصل

)ROI( 

 2015پاييز 
 2016بهار 

مدارس به طور کامل خط مشی اساسی انضباطی و 
 کنند میرا اجرا ] جبران خسارت[اقدامات عدالت ترميمی 

 که نشان دهنده کاهش تعليق و تأخير است

71% MiSiS  2015پاييز 
 2016بهار 

مدارس به طور کامل خط مشی اساسی انضباطی را اجرا 
که نشان دهنده افزايش حضوريابی دانش آموزان  کنند می

 است

71% MiSiS ماهانه 

مدارس به طور کامل خط مشی اساسی انضباطی و 
 کنند میرا اجرا ] جبران خسارت[اقدامات عدالت ترميمی 

شرايطی در /که نشان دهنده بهبود امتيازات فرهنگی
 School Experience(نظرسنجی تجربه مدرسه 

Survey (است 

نتايج نظرسنجی تجربه  71%
 مدرسه

 2015آگوست 
 

ساالنه تجربه خود در مدرسه دانش آموزان در نظرسنجی 
به ) School Experience Survey(تحت عنوان 

مربوط به فضای حمايتی و دوستانه مدرسه  های پرسش
  دهند می» شديدًا موافق«يا » موافق«پاسخ 

نتايج نظرسنجی تجربه  
 مدرسه

 2015آگوست 
 

فرعی دارای  های گروهريشه کن کردن عدم تناسب بين 
از دانش آموزان آفريقايی آمريکايی و دانش (% تعليق 

 )از کل دانش آموزان% آموزان معلول معادل 

 MiSiS ماهانه 
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که موجبات يادگيری مهارتی و تسلط شخصی را فراهم کند و  استفاده از داده و اطالعات برای استخراج شيوه آموزشی .۵
 .منظور پشتيبانی از بهبود و پيشرفت در سراسر سيستم و نظام آموزشی ارائه دهداطالعاتی را برای تخصيص منابع به 

 
 :راهبردها
  نمره دهی و ارتقا تفکرات و عقايد رشد و  های سياستايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در تسلط آميزی و ارائه

هوش ماهيتی ثابت و  پيشرفت برای معلمان و مديران به منظور تمرکز بر اهميت تالش و درک اين موضوع که
يک دانش آموز، صرفنظر از مدت زمان  های صالحيتو  ها مهارتتحت يک مدل تسلط آموزی به .  ندارد پويا نا

 .شوند می، ارج گذاشته و ستوده ها آنصرف شده برای يادگيری 
 
  صورت گرفته توسط  های ارزشيابیايالتی، منطقه ای و  های ارزشيابیگردآوری اطالعات عملکرد دانش آموز از

، ها برنامههمزمان با اجرای .  معلمان به منظور تشخيص روند پيشرفت تحصيلی تک تک دانش آموزان
تا ميزان اثر منابع خاص بر  گيرند میاطالعات پيشرفت، و نيز اطالعات بازده دانش آموز مورد استفاده قرار 

 . اندن نتايج مورد سنجش و ارزيابی قرار گيردبرای به حداکثر رس ها آنرشد دانش آموز و تخصيص دوباره 
 

  و ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای برای مدارس جهت استفاده در راستای تحليل  ها پروتکلگسترش منابع، تدوين
به منظور ) Smarter Balanced Assessments Consortium (SBACنتايج عملکرد دانش آموز در 

 .بهبود روش آموزش
 

 و تهيه يک راهنمای  اند کردهف تعيين شده منطقه آموزشی موفق عمل ادارسی که در نيل به اهدانجام نظرسنجی م
 .ديجيتالی از بهترين اقدامات به منظور اشتراک گذاری با کليه مدارس

 
  پيش روی  هايی فرصتعملکرد مربوط به اطالعات مجزا و تفکيک شده به منظور ارائه  های گفتمانتسهيل

عان به در جهت تأييد پيشرفت دانش آموزان و مدارس در راستای اهداف منطقه آموزشی و سهامداران و ذينف
و  ها دادهسنجش اطالعات شامل مجموعه ای از .  LAUSDو کارآمدترين موارد استفاده منابع  ترين مناسباحراز 

،MiSiSاطالعات از طرف   MyData،  SBAC،  SRI،  CELDT،  LAS Links،  PSAT،  AP  يا /و
 .شود میموقتی  های ارزشيابی

 
  نظارت بر مشارکت دانش آموزان در کنفرانس طرح فارغ التحصيلی شخصی)IGP(  به منظور مالحظه و

و برنامه ريزی اقدامات عملی که بايد طی دوره دبيرستان صورت دهند تا آرزوها و  ها آنبررسی اهداف آتی 
و  ها آنکه دانش آموزان بايد بگذرانند در اختيار  هايی دورهاطالعات مربوط به . خود را محقق سازند های آرمان

و يک راهنمای عملی نيز در رابطه با آمادگی برای کالج از مسير تجربه دبيرستان  شود میقرار داده  ها خانواده
 .شود میارائه  ها آنبه 

 
 سرپرستان يا /و والدين افزايش برگزاری کنفرانس هايی با مديريت و رهبری دانش آموزان بين دانش آموزان

و نيز شخصيتی ) ها مهارت/مطالب(دانش آموزان در مورد پيشرفت خود و تسلط آکادميک .  اعضای خانواده
. دهند میدر جهت فارغ التحصيلی با آمادگی رفتن به کالج و نيز آمادگی شغلی توضيح ) عادات کاری و يادگيری(

، داليل والدينشانآکادميک به  های کالساز  ها آنامور محوله به دانش آموزان با معرفی گزيده ای از تکاليف و 
خاصی را به  های گامو  کنند میرشد خود را مشخص  های زمينهدانش آموزان . کنند میپيشرفت خود را توجيه 

 .در جهت افتادن در مسير موفقت يا ماندن در آن بردارند توانند میکه  دهند میوضوح شرح 
 
  برای بيان و  ها فرصتاستفاده از سيستم های هشدار زودهنگام برای شناسايی دانش آموزان در خطر و افزايش

در دوران گذار از مدرسه ابتدايی به راهنمايی و راهنمايی به  ويژه بهپيش روی خود،  های چالشاظهار نيازها و 
 . دبيرستان

 
 دانش آموزانی که در خطر قرار گرفتن به عنوان  استفاده از هشدارهای زودهنگام به منظور شناسايیLTELs 

 .هستند و نظارت بر پيشرفت زبان آموزان انگليسی در راستای تعيين سطح مجدد) زبان آموزان بلند مدت(
 
  درسی، مداخله و ارائه پشتيبانی و حمايت قبل از  های دورهنظارت دقيق بر عملکرد دانش آموزان کالس نهم در

 .از حد عقب افتادن در مسير موفقيت مردودی يا بيش
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 پيشرفت های سنجه
 

خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

ی 
مام

ت
ايه

پ
 

ای
ه

 
شی

وز
آم

 

گسترش يافته برای  های فرصتدانش آموزان دسترسی يکسانی به 
  دارند ها دورهدسترسی به دوره آموزشی و تکميل 

100% MiSiS 
 

 2015پاييز 
 2016بهار 

موجود در منابع، اقدامات مداخله ای و  های شکافشناسايی 
 ها دبيرستاندر تمامی  A-G های دورهو دسترسی به  ها آنپوشاندن 

 :ها آنو تکميل موفقيت آميز 
تمام  A-G های دورهگذراندن  های نرخشرايط /ها ويژگی •

مدارس، به تفکيک هر پايه، درس، و گروه فرعی 
يا با تخفيف، زبان آموزان  جنسيت، نژاد، نهار رايگان(

 )ها پرورشگاهانگليسی، و نوجوانان بزرگ شده در 
 

مميزی و بازرسی  
 A-Gتساوی 

 

 2015دسامبر 

ی 
مام

ت
ايه

پ
 

ای
ه

 
شی

وز
آم

 

ذکر واضح رئوس مطالب مربوط به چگونگی موفقيت  •
دانش آموز و چگونگی تنوع نرخ مردودی و گرايشات و 

مختلف جغرافيايی ترسيم شده با  های ناحيهروندها در 
 Student(استفاده از شاخص نيازهای دانش آموز 

Needs Index( 
که تمامی روند توزيع بودجه به  A-Gايجاد يک شاخص  •

)CORE Waiver،  CEIS،  20 Schools و ) و غيره
هر مدرسه در اين ) اعم از مشارکت اجتماعی( های هزينه

و نرخ  A-Gبه  منطقه آموزشی را به موازات دسترسی
برای دانش آموزان دبيرستانی و   ها دورهگذراندن اين 

پيش بينی شده دانش آموزان مدارس راهنمايی  های نرخ
و ) کالس هشتم دبيرستان COREاحتماًال شاخص آمادگی (

 .مدارس ابتدايی ترسيم کند

مميزی و بازرسی  
 A-Gتساوی 

 

 2015دسامبر 

 
 

از طريق ارائه  پشتيبانی از پيشرفت تدريس و اقدامات رهبری با کيفيت باال .۶
رشد حرفه  های فرصتامکان دسترسی به نظرات و پيشنهادات منصفانه، سرپرستی و 

 . ای
 
 

 :راهبردها
  تضمين اين امر که مربيان توانا در هر سطحی ازLAUSD  امکان دسترسی مساوی به تدريس و رهبری با

 . آورند میکيفيت باال را فراهم 
 
  بهبود اقدامات تيم های رهبری آموزشی)Instructional Leadership Teams/ILTs ( در جهت سطوح

 . نوآورانه آموزشی های برنامهو ساير  A-Gباالی عملکرد و کارآمدی اجرا و گذار به استانداردهای کاليفرنيا، 
 

  درس به منظور افزايش و ارتقا رشد حرفه ای معلمان با ارائه نظرات و  های کالستضمين بازديد منظم از
نيز اهداف پيشرفت شخصی معلمان به منظور بهبود تدريس و مدرسه و  های اولويتپيشنهادات و گفتگو بر اساس 

 .درس های کالسيادگيری در تمامی 
 

  در سرپرستی و  ها آن های مهارتايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در مديران و سرپرستان به منظور بهبود و ارتقا
ی سرپرستان و معلمان در جهت مديريت، با ارائه نظرات و پيشنهادات، گردآوری شواهد با کيفيت و فنون ارزياب

 .بهبود رفتارها و اقدامات رهبری
 

موانع آن اشيای ترسناکی هستند که وقتی آنها «
 » .را می بينيد که از اهدافتان چشم برمی داريد

 هانری فورد
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  کنند میايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در سرپرستان و مربيانی که به سرپرستان و مديران جديد و  مشتاق کمک 
 .به روز باشند A-Gنوآورانه منطقه ای شامل  های برنامهدر رابطه با 
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 من  استفاده از شبکه يادگيری حرفه ای)MyPLN ( يادگيری شخصی ويژه مربيان های فرصتبرای ايجاد .

MyPLN و پلتفورمی برای جوامع يادگيری حرفه ای  کند میمند محتوای متنوع يادگيری حمايت  از ارزيابی نظام
تراک تا با يکديگر همکاری کرده و بهترين راهکارها و اقدامات را به اش کند میآنالين است که مربيان را توانمند 

 . بگذارند
 
  ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در سراسر منطقه برای تمامی معلمان و سرپرستان با استفاده ازMyPLN در ،

A-G  و الزامات فارغ التحصيلی منطقه ای جهت افزايش درک و آگاهی ازA-G. 
 

  آموزشی  های برنامهنوآورانه منطقه ای و  های برنامهايجاد مهارت و تسلط حرفه ای در  های فرصتسازماندهی
 .به منظور ظرفيت سازی در معلمان و بهبود نتايج و بازده دانش آموزان

 
  درسی مختلف و تيم های آموزشی به منظور بهبود برنامه آموزشی، روش  های پايه، ها سازمانحفظ زمانی که

 .کنند میتدريس و ارزيابی در کالس با يکديگر مالقات 
 

 پيشرفت های سنجه
 

خط زمانی  منابع اطالعات هدف نتايج 
 نظارت

ی 
داي

ابت
 

مدارس ابتدايی شخصی را به عنوان فرد مسئول زبان و 
  کنند میسوادآموزی انتخاب و تعيين 

100% 
مدارس 
 انتخابی

 2016ژانويه  

ضروری مربوط به  های دوره) پايه سوم( K-3معلمان 
اساسی خواندن، روش تدريس متمايز مبتنی  های مهارت

بر اطالعات و داده را با استفاده از سيستم چند اليه 
 گذرانند میپشتيبانی و طراحی جهانی يادگيری 

کاری و  ثبت  های برنامه 100%
 ورود

 2017ژوئن 

 های برنامه، ها ارزيابی  تسلط و مهارت حرفه ای کارآمد
 کاری، ثبت ورود

 2016ژوئن 

 های برنامه، ها ارزيابی  معلمان و رهبران مدرسه: پشتيبانی پيشرفت مربی
 کاری، ثبت ورود

 2016ژانويه 
 2016ژوئن 

طه
وس

مت
 

به  ALEKSمعلمان رياضی دوره متوسطه که استفاده از 
 اند آموختهرا  3و اليه  2عنوان مداخله اليه 

100% 
افرادی که 
اين دروس 
را تدريس 

 کنند می

 2016ژوئن  

متوسطه که ماژول سواد دوره  ELAمداخله ای  نمعلما
 Accelerated(آموزی آکادميک تسريع شده 
Academic Literacy/AAL ( اند آموختهرا 

100% 
افرادی که 
اين دروس 
را تدريس 

 کنند می

 2016ژوئن  

 2016ژوئن   %100 مداخله در يادگيری تلفيقی مورد استفاده های گواهينامه
معلمان و سرپرستان آموزش مربوط به الزامات فارغ 

و قادر هستند  کنند میرا دريافت  A-Gالتحصيلی و 
الزامات مربوطه را به طور واضح برای والدين و دانش 

 .آموزان شرح دهند

100% MyPLN  2016ژوئن 

 های برنامه، ها ارزيابی  تسلط و مهارت حرفه ای کارآمد
 کاری، ثبت ورود

 2016ژوئن 

 های برنامه، ها ارزيابی  معلمان و رهبران مدرسه: پشتيبانی پيشرفت مربی
 کاری، ثبت ورود

 2016ژانويه 
 2016ژوئن 
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جهت فراهم آوری اين  تجديد دوره های فرصتايجاد و اجرای  .٧
تا الزامات دوره  2017و  2016 های کالسامکان برای تمامی دانش آموزان 

A-G  جديد را برآورده کنند و نرخ فارغ التحصيلی افزايش و نرخ ريزش و
 .ترک تحصيلی به صفر برسد

 
 :راهبردها

 PASS )تا با تمرکز بر  آورد میرا فراهم  فرد منحصربهفرصتی  )پشتيبانی از دانش آموز در ارزشيابی عملکرد
هنگامی که دانش  . مردودی را با موفقيت تجديد کنند های دورهمحتوای دوره ای که همچنان به آن تسلط ندارند 

بر اساس دسته  ها دورههر يک از . دريافت کنند» C«نمره  توانند میآموزان تسلط و مهارت خود را نشان دهند 
نمرات و پايه کالسی دانش آموزان بر اساس توانايی . مختلفی ساختار يافته است های ماژولدها به بندی استاندار

در .  شود میماژول مشخص شده تعيين ) های(در نشان دادن مهارت و تسلط در هر يک از ارزشيابی  ها آن
ن در اين سنجش اوليه اگر دانش آموزا.  گيرند میابتدای هر ماژول، دانش آموزان مورد سنجش اوليه قرار 

در ماژول بعدی  توانند میو  شود میگواهی مهارت در آن ماژول داده  ها آنمهارت و تسلط خود را نشان دهند، به 
و برای رفع نيازهای دانش آموزان  شود میاگر تسلط و مهارت خود را نشان ندهند، محتوا تفکيک .  شرکت کنند

 .  شوند میتدريس 
 

رنامه به گونه اصالح خواهند شد تا به دانش آموزان امکان داده شود با سرعت درس اين ب های کالس •
متداول به پايان برسانند، در نتيجه اين امکان برای  ای هفته 20را زودتر از نيم سال  ها ماژولخود 

تجديدی در طول سال  های دورهتا طبق نياز فرصت بيشتری برای گذراندن  شود میآنان فراهم 
 .  ته باشندتحصيلی داش

 
تجديدی  های دورهتا اين برنامه را تدريس کنند و منابع از قبيل مشاوران  شود میبه معلمان آموزش داده  •

A-G  تا بر پيشرفت دانش آموزان نظارت داشته  شود میقرار داده  ها آندر محل مدرسه در اختيار
فارغ  های طرحباشند، با والدين در ارتباط باشند، تحليل داده و اطالعات را انجام دهند و بر روی 

عالوه بر اين، مشاوران معلمی وجود دارند که در زمينه .   التحصيلی شخصی دانش آموزان کار کنند
 .  تا موفقيت دانش آموز تضمين شود کنند میکاری روش تدريس، محتوا، و طرح درس با مربی هم

 
از فناوری در اين برنامه برای تدريس و ارزيابی کتب درسی تطبيقی جديد رياضيات و نيز برنامه  •

 .استفاده خواهد شد ALEKSدرسی تکميلی آنالين 
 

 RIG ) مردودی را به اين صورت  های دورهبرای تجديد  نظير بیفرصتی ) فارغ التحصيلی= مداخله + بازيابی
جبرانی با حضور معلم دبيرستان تکميلی شرکت  های کالسکه دانش آموزان در طول روز در  آورد میفراهم 

در يک يا دو دوره برگزار شده از سوی دبيرستان تکميلی شرکت کند و  تواند میيک دانش آموز .  کنند می
دانش آموزان مدل آموزش مدرسه تکميلی را برای تجديد . ندهمزمان در چهار دوره در دبيرستان جامع ثبت نام ک

 . کنند میدوره دريافت 
 

 های دوره RIG  برای هر دو دبيرستان جامع و تکميلی
بعدازظهر دو بار در هفته ارائه  5:30-3:30بعد از ساعت مدرسه از 

-5:00عالوه بر اين، يک برنامه شبانه برای دوره تجديدی از . شود می
بيشتری در  های فرصتو  شود میدر هفته برگزار  بار دوعصر  7:00

تا ضمن حضور و مشارکت در رويدادها  آورد میبرای دانش آموزان فراهم 
 .مدرسه واحدهای درسی را با موفقيت بگذرانند های فعاليتو 

انتخابی امکان ثبت نام  های مکانبعالوه،  •
التحصيل نشده مستمر را برای پشتيبانی بهتر از دانش آموزان فارغ 

قبل از روز کالس (در ابتدای نيم سال بهار .  دبيرستان جامع خواهند داشت
، از دانش آموزان فارغ التحصيل نشده خواسته )بندی دبيرستان تکميلی

خود را به اتمام  های دورهدر دبيرستان تکميلی ثبت نام کنند تا  شود می
دانش آموزان به . گذرانندرسانده و واحدهای فارغ التحصيلی را با موفقيت ب

جای داشتن تعطيالت بين ترم بهار و شروع مدرسه تابستانه همچنان فعاالنه 
 .تا تمرکز و اراده خود را از دست ندهند مانند میثبت نام باقی  ها کالسدر 

 

باال برويد، پايين برويد، . هرگز تسليم نشويد«
اما . به اطراف برويد، يا از ميانه بگذريد

 » . هرگز تسليم نشويد
 ناشناس
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  برنامهEdgenuity گواهی  4500اين منطقه آموزشی . دهد میآموزش مجازی و ترکيبی ارائه  های دوره
محتوای ديجيتالی از سوی دروس تدوين شده  ها آنآموزش ترکيبی تجديدپذير را خريداری کرده است که در 

گواهی آموزش مجازی يکبار مصرف را  500اين منطقه آموزشی .  شود میپشتيبانی  LAUSDتوسط معلمان 
از  Edgenuity. شود میئه ارا Edgenuityنيز خريداری کرده است که محتوای ديجيتال آن توسط معلمان 

که تسلط خود در آن را  کنند میکه در آن دانش آموزان تنها بر محتوايی تمرکز  کند میتسلط آموزی پشتيبانی 
 .کنند میو در نهايت واحدهای درستی را بر اساس مهارت و تسلط خود دريافت  اند ندادهنشان 

 
  دانش آموزان مايل به کسب آمادگی برنامه)STAR 17(  از وقت تمديد شده را برای دانش  نظير بیفرصتی

که طی يک نيم سال معين در استانداردهای محتوايی يک دوره تسلط و مهارت الزم را  آورد میآموزانی فراهم 
؛ زمانی که دانش آموز در برنامه گيرد میشرکت تنها بر اساس توصيه و پيشنهاد معلم صورت . اند نکردهکسب 

STAR 17 دانش آموز، معلم، مشاور و والدين با هم در قراردادی سهيم خواهند بود که در آن پذيرفته شد ،
» C«به دانش آموزانی که ميانگين ده نمره آنان در حد . الزامات دوره، تعهدات و انتظارات آن ذکر خواهد شد

اگر .  را نشان دهند تا مهارت و تسلط خود بر استانداردهای محتوايی دوره شود میباشد، مسير ديگری پيشنهاد 
دانش . باشد، بايد هشت جلسه آموزشی دو ساعته اضافی را بگذرانند% 69-65نمرات اوليه دانش آموزان بين 

اين . را کسب کنند، بايد ده جلسه آموزشی دو ساعته اضافی را بگذرانند% 64-60آموزانی که نمره حدود 
 . زهای شنبه يا طی تعطيالت زمستانی برگزار خواهد شدجلسات اضافی در پايان هر ترم، بعد از مدرسه، در رو

زمانی که دانش آموز الزامات برنامه آموزشی اضافی قيد  کند میموافقت  ها دورهمعلم توصيه کننده اين  •
 .را ارائه دهد» C«شده در قرارداد را برآورده کرد، نامه تغيير نمره به 

 
، به پرورش توانايی SLAMو بر اساس پروژه معلمی -از طريق همکاری استادی STAR 17برنامه  •

؛ برنامه ای برای آمادگی رفتن به کالج در دروس رياضی و زبان پردازد میبازيابی دانش آموز 
شامل  STAR 17روند ايجاد مهارت و تسط برنامه .  انگليسی ويژه دانش آموزان در معرض خطر

وزش به منظور تدوين و اجرای دروس و همکاری بين معلمان، اساتيد، و هماهنگ کنندگان محل آم
 . باشد میدوره  های ارزشيابی

 
  بخش آموزش بزرگساالن و آمادگی شغلی)DACE(  و دو ] قبل از شروع ساعت کاری[دو کالس صبحگاهی

 14در  2017و  2016سال ) Tier III( 3را برای دانش آموزان سطح ] پس از مدرسه[کالس فوق العاده 
) ريزش صفر( Zero Dropoutاين جلسات اضافی بخشی از راهبردهای برنامه . کند میدبيرستان برگزار 

 .است
 
 DACE  آموزش فنی و حرفه ای  یها دورهدسترسی به)CTE ( دهد یممبتنی بر واحد درسی را افزايش . 

• DACE  به طور کارآمد و راهبردی تمامی پيشنهادات دورهCTE  را مورد ارزيابی قرار
ن دسترسی را افزايش دهد، کارآمدی آن را بهبود بخشد، کيفيت آن را تضمين تا ميزا دهد یم

 . کرده و احتمال اشتغال و کاريابی را به حداکثر ميزان ممکن برساند
• DACE  تا ميزان آگاهی عمومی  کند یمبا مشاوران دوره متوسطه نيز همکاری و هماهنگی

پيش روی دانش آموزان دوره متوسطه را ] اشتغال[آموزش فنی و حرفه ای  یها نهيگزاز 
 .افزايش دهد

 
  ايجاد مشارکت با منطقه کالج منطقه ای)Community College District ( به منظور فراهم آوری اين

امکان برای مربيان و معلمان کالج منطقه ای جهت برگزاری کالس در پرديس دبيرستان، شامل مدارس خاص 
در ) CTE(آموزش فنی و حرفه ای  های دورهثبت نام همزمان و برنامه زمانی  های فرصتايجاد شود و شامل 

 .شود می) ECC(مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
 
 تجاری، کالج منطقه ای، و شرکای توسعه اشتغال به منظور ايجاد  یها بنگاهق تر کردن روابط با عمي

گذار پيوسته و مسيرهای اشتغال هم ترازی که  یها چهارچوبخدمات حمايتی و پشتيبانی نوآورانه، 
ال به دنب DACEعالوه بر اين، . دانش آموزان دوره متوسطه در جهت اشتغال و کاريابی کمک کند

 .شراکت و همکاری با برنامه يادگيری زنجيره ای منطقه ای خواهد بود
 



٢۴ 

  برنامهAuxiliaries  )که  آورد میرا در روز مدرسه برای دانش آموزانی فراهم  هايی فرصت) کمکی های دوره
و نيز برنامه زمانی به ميزان فضا و ظرفيت برنامه  ها دورهتعداد . کنند میمردودی را مجددًا اخذ  های دوره

مردودی نيز در ساعات  های دورهتجديد  های فرصت. کمکی بستگی دارد های دورهزمانی اصلی جهت افزودن 
 .برگزار خواهند شد] جلسات صبحگاهی[اوليه صبح 

  



٢۵ 

 
 Beyond the Bell )(آموزش اضافی تابستانی  های فرصت) فوق العاده های دورهELOS ( را برای مدارس

 79را در ) CRSSP(مردودی  های دورهو برنامه مدرسه تابستانی تجديد  CORE Waiverابتدايی و راهنمايی 
 .دبيرستان و هشت پرديس دبيرستان تکميلی ارائه داد

 
  برنامهResiliency Training )(توسط منطقه محلی غربی ) آموزش بازيابیLocal District West ( ايجاد

روز اول مدرسه تابستانی و به طور دوره ای در طول  4شد و به ده معلم داوطلب ارائه شد که در عوض طی 
تأکيد اين دوره بر ايجاد تفکرات رشد و پيشرفت و .  جلسه مدرسه تابستانی به دانش آموزان خود آموزش دادند

 های دورهبا سنجش اثر  Local District West. عادت پشتکار در رويارويی با امور چالش برانگيز بود
 .ادامه خواهد داد ها دورهآموزش بازيابی بر موفقيت دانش آموزان به برگزاری اين 

 
 Independent Study  )حداکثر ميزان انعطاف پذيری را برای دانش آموزان جهت گذراندن ) مطالعه مستقل

دانش آموزان توافق نامه ای کتبی را امضا خواهند کرد که در آن تکاليف . آورد میتجديد خود فراهم  های دوره
اين برنامه . شود میالزامی، و برنامه زمانی جهت مالقات با معلم جهت دريافت پشتيبانی اضافی آموزشی قيد 

ش و شرکت کنند و نرخ ريز های کالستا در  دهد میفرصتی ديگر را در اختيار دانش آموزان مشغول به کار 
 .ترک تحصيلی احتمالی را کاهش دهد

 
  به منظور ايجاد تعادل در نيم سال پاييز و بهار و تمديد  2017-2016بررسی تغيير در تقويم سال تحصيلی

 .تجديدی عالوه بر مدرسه تابستانی های دورهتعطيالت زمستانی برای ايجاد امکان و فرصت بيشتر برای گذراندن 
 

 پيشرفت های سنجه
 

 خط زمانی نظارت منابع اطالعات هدف نتايج 

طه
وس

مت
 

 کنند میتجديدی شرکت  های دورهدانش آموزانی که در 
 گذرانند میبا موفقيت آن را 

80% Google doc 
MiSiS 

 2016ژوئن 

 2016ژوئن  MiSiS %70 افزايش تعداد دانش آموزان در مسير فارغ التحصيلی
 MiSiS %70> افزايش نرخ فارغ التحصيلی

سازمان آموزش و 
پرورش کاليفرنيا 

)California 
Department of 
Education/CDE( 

 2016آگوست 

 2016آگوست  CDE %8< به صفر رساندن نرخ ريزش
در حال گذراندن  نهم تا دوازدهمدانش آموزان کالس 

يا باالتر در تمام » C«اخذ نمره ( A-G های دوره
 ).A-G های دوره

 

45% MiSiS 
MyData 

 2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

دانش آموزان کالس نهم تا دوازدهم در مسير فارغ 
،CSU/UCبا رعايت الزامات (التحصيلی   LAUSD  و

CDE.( 
 

70% MiSiS 
MyData 

 2015اکتبر 
 2015دسامبر 
 2016مارس 
 2016ژوئن 

طه
وس

مت
 

دانش آموزان کالس يازدهم که طبق برنامه همياری 
نمره ) Early Assistance Program/EAP(اوليه 

 .اند کردهاخذ » آماده«يا » آمادگی مشروط«

معيار 
+1 

آزمون مشارکت 
ارزيابی تعادل 

 Smarter(هوشمندتر 
Balanced 

Assessment 
Consortium/SBAC( 

 2016آگوست 

دانش آموزان کالس يازدهم که طبق آزمون ارزيابی 
نمره  EAPهنرهای زبان انگليسی کالس يازدهم توسط 

 .اند کردهاخذ » آماده«يا » آمادگی مشروط«

معيار 
+1 

SBAC  2016آگوست 
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 خط زمانی نظارت منابع اطالعات هدف نتايج 
دانش آموزان کالس نهم تا دوازدهم که در نظرسنجی 

 School Experience(تجربه خود در مدرسه 
Survey ( های مربوط به کالج و اشتغال در  سؤالبه

اکثر بزرگساالن در اين مدرسه انتظار دارند من : مورد
 .اند داده» شديدًا موافق«يا » موافق«به کالج بروم پاسخ 

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 2016آگوست 

دانش آموزان کالس نهم تا دوازدهم که در نظرسنجی 
به ) School Experience Survey(تجربه در مدرسه 

از وضعيت : ال های دانشگاهی و شغلی در موردؤس
 A-Gپيشرفت خود در رابطه با پيش نيازهای دروس 

 .اند داده» شديدًا موافق«يا » موافق«آگاهی دارم پاسخ 

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 2016آگوست 

دانش آموزان کالس نهم تا دوازدهم که در نظرسنجی 
به ) School Experience Survey(تجربه در مدرسه 

تاکنون با : سوال های مربوط به کالج و اشتغال در مورد
يکی از کارکنان مدرسه جلسه ای برای گفتگو در مورد 

IGP  شديدًا موافق«يا » موافق«پاسخ  ام داشتهخود «
 .اند داده

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 2016آگوست 

نظرسنجی دانش آموزان کالس نهم تا دوازدهم که در 
به ) School Experience Survey(تجربه در مدرسه 

تاکنون با : سوال های مربوط به کالج و اشتغال در مورد
يک نفر جلسه ای برای آمادگی برای دانشگاه يا شغل 

 .اند داده» شديدًا موافق«يا » موافق«پاسخ  ام داشته

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 2016آگوست 

 
 

به عنوان شرکای کارکنان  ها آندر مورد نقش و مسئوليت  ها خانوادهافزايش مشارکت اولياء و اجتماع از طريق آموزش  .٨
 نمايند میسرپرست را ترغيب /نمايندگان اولياء و اجتماع والدين .مدرسه به منظور حمايت از موفقيت آکادميک دانش آموز

 . تا در کسب آمادگی شغلی يا دانشگاهی به فرزندان خود کمک نمايند
 

 :راهبردها
  نمره دهی فردی  های طرحبرای مشارکت در  ها خانوادهترغيب دانش آموزان و)Individual Gradation 

Plans ( حمايت و يادگيری پيشرفته های راهو شناسائی. 
  



٢٧ 

 
  حمايت از اين پيشرفت نحوهک پيشرفت تحصيلی فرزند خود و مختلف برای والدين جهت در های فرصتايجاد. 

 
  مختلف جهت  های زبانتصويری به  های ارائهنوآورانه منطقه ای از طريق  های برنامهآموزش والدين در زمينه

 School(، استانداردهای کاليفرنيا، کارت گزارش مدرسه A-Gاستفاده مدارس در رتبه بندی، ترتيب دروس 
Report Card) بررسی پورتال والدين هيئت کالج ،)College Board Parent Portal) های فرصت، و 

  .مربوط به کالج و اشتغال
 
  ها آندعوت مديران اولياء مدرسه به جلسات آموزشی برای در اختيار قرار دادن منابع و راهنمائی های الزم به 

موضوعات جلسه آموزشی به . جهت همکاری و کمک به والدين دانش آموزانی که در معرض ريزش قرار دارند
 .عاطفی دانش آموز مرتبط خواهد بود/اجتماعی/پشتيبانی نيازهای تحصيلی

 
  اطمينان حاصل کنيد والدين دانش آموزانی که در جنبش دهکده)Village Movement ( تحت حمايت واحد

) Student Empowerment and Involvement Unit(ارکت و توانمند سازی دانش آموز افزايش مش
   .باقی بمانند» جنبش«اولياء در مدرسه شرکت نمايند تا در اين  های فعاليتدر  حتمًا کنند میشرکت 

 
  همکاری باSchool Mental Health )سالمت روانی مدرسه( ،PSA،  Homeless Education 

آموزش ( Migrant Educationو ) آموزش خاص( Special Education، )مانانخان بیآموزش (
تضمين در دسترس بودن اين منابع در . ها خانوادهجهت تهيه فهرستی از خدمات مناسب برای والدين و ) مهاجران

 . مراکز اولياء
 

  ترويج توسعهMiSiS Parent Access Support System Portal (PASSport (که  برای اولياء
 .آورد می، و حضور وی را فراهم IGPدسترسی گسترده به نمرات دانش آموز، 

 ,Parent» رضايتنامه آمادگی برای کالج و اشتغال«تشويق اولياء و دانش آموزان برای امضاء  •
Community, and Student Services Branch  راهنمای آمادگی «و تهيهA-G « برای دانش

 .راهنمائی به منظور ارتباط دادن دروس خود با دروس دبيرستانآموزان ابتدائی و 
 

آموزش خانگی فوق  های برنامهبه منظور همکاری با دانش آموزان در  A-Gنمايندگان دانش آموزی  •
اين نمايندگان دانش آموزانی خواهند بود . آموزش داده خواهند شد A-Gالعاده جهت پشتيبانی از برنامه 

الگو و سخنگوی اين پيش نيازها  عنوان بهدارای پيشرفت بسيار خوبی هستند؛ و  A-G های دورهکه در 
 .ايفای نقش خواهند کرد

 
  خدمات عمومی  های اعالميهتهيه)Public Service Announcement/PSA ( با کمک رهبران دانش

محور در -به منظور ترغيب کسب موفقيت تحصيلی باال و ايجاد فرهنگ مثبت کالج KLCSآموزی از طريق 
 .مدرسه

 
 حفظ پيوند کالج و اشتغال در وبسايت Parent, Community, and Student Services  بطوريکه تمام

 .منابع منطقه ای در يکجا متمرکز شده باشند
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  روزمره مدرسه های فعاليتايجاد فرصت برای اولياء به منظور داوطلب شدن و مشارکت در. 

 
 پيشرفت های سنجه

 
خط زمانی  منابع اطالعات اهداف نتايج 
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نظرسنجی تجربه در  %40 اولياء شرکت کننده در نظرسنجی تجربه در مدرسه
 مدرسه

 2016آگوست 

 سؤاالتاوليائی که در نظرسنجی تجربه در مدرسه به 
» شديدًا موافق«يا » موافق«مربوط به کيفيت مدرسه پاسخ 

 .اند داده

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 

 2016آگوست 

 سؤاالتاوليائی که در نظرسنجی تجربه در مدرسه به 
شديدًا «يا » موافق«مربوط به ارتباط مدرسه با اولياء پاسخ 

 .اند داده» موافق

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 

 2016آگوست 

 سؤاالتاوليائی که در نظرسنجی تجربه در مدرسه به 
شديدًا «يا » موافق«پاسخ  گويیمربوط به فضای خوشامد 

 .اند داده» موافق

نظرسنجی تجربه در  
 مدرسه

 

 2016آگوست 

 سؤاالتاوليائی که در نظرسنجی تجربه در مدرسه به 
مربوط به احساس امنيت دانش آموز هنگام حضور در 

 .اند داده» شديدًا موافق«يا » موافق«مدرسه پاسخ 

نظرسنجی تجربه در  82%
 مدرسه

 

 2016آگوست 

 
 

  پذيری مسئوليتبهبود مستمر و 
 

موفقيت تحصيلی هر  –از کالس گرفته تا مدرسه، مناطق محلی، و سيستم پشتيبانی مرکزی  –معيار سنجش موفقيت در تمام سطوح 
مبتنی بر اطالعات خاص  های رويهتا بر  اند شدهطرح آمادگی برای کالج و اشتغال به گونه ای طراحی  های مؤلفه. باشد میدانش آموز 

حول محور هر يک از راهبردهای کليدی  های فعاليتمنطقه در عين تمرکز بر اهداف و . ه تمرکز نمايندچشم انداز و اهداف هر منطق
 .نمايد میطرح، آموزش و پشتيبانی الزم برای اجرای راهبردهای هشدار دهنده را به منظور اطمينان از موفقيت دانش آموز ارائه 

العمل تشريح گرديده وظيفه تنها يک اداره، يک گروه، يا حتی در اين دستور که ها برنامهپذيرش مسئوليت موفقيت تمام راهبردها و 
آموزش يک دانش آموز شامل روابط پيچيده ميان مدرسه و خانواده، مدرسه و منطقه، و منطقه و اجتماع .  يک ناحيه مرکزی نيست

 . باشد می تر وسيعدر بعد 
 

پيش رو و همينطور  های چالشع خواهد رساند تا دانش آموزان و اولياء را به نحوی دوستانه به اطال ها برنامهمدارس نتايج 
مراکز اولياء در هر محل نقش مجرای . دانش آموز در مسير فارغ التحصيلی را پذيرفته و تحسين نمايند های موفقيت

را در مسير  ها آنانش آموزان تا بتوانند نحوه پشتيبانی برنامه از د نمايند میاطالعاتی و منبع آموزشی را برای والدين ايفا 
 .تحصيلی و شغلی بهتر درک کنند

 
و مدارس به شرح زير ) Local Districts(، مناطق محلی (Division of Instruction(بخش آموزش  های مسئوليت

 : باشد می
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 بخش آموزش
 و اطالعات ها سياست رسانی اطالعتشريح و  •
 محلی و مدارس ارائه خدمات و پشتيبانی الزم برای نواحی •
 دستور العمل های مورد نياز برای اجرا رسانی اطالعو  •
 و نظارت بر پيشرفت و عملکرد ها دادهو تحليل  آوری جمع •
 شناسايی منابع الزم برای مناطق محلی •

 
 مناطق محلی

 آمادگی برای کالج و اشتغال های طرح رسانی اطالعتهيه و  •
 ارائه خدمات و پشتيبانی به مدارس •
 نوآورانه و طرح جهت اجرا به تمام ذينفعان منطقه محلی های برنامه رسانی اطالع •
 ايجاد مهارت حرفه ای سيستميک جهت ايجاد ظرفيت های فرصتارائه  •
 و نظارت بر پيشرفت و عملکرد مدرسه ها دادهجمع آوری و تحليل  •

 
 مدارس
 آمادگی برای کالج و اشتغال های طرح رسانی اطالعتهيه و  •
 خدمات و پشتيبانی به معلمين و کارکنان ارائه •
 جهت اجرا به تمام ذينفعان منطقه محلی ها طرحنوآورانه و  های برنامه رسانی اطالع •
 مهارت حرفه ای و مشارکت در آن  های فرصتايجاد  •
 عملکردی های دادهجمع آوری، تحليل و نظارت بر  •
 ها دادهالزم به والدين جهت درک گزارش  های آموزشارائه  •

  



٣٠ 

 نتيجه گيری
 

بهبود آينده : کند میطرح کالج و آمادگی شغلی مسيری را که منطقه برای انجام وظايف خود بايد طی نمايد ترسيم :  مروری بر آينده
يک طرح منطقه ای معمولی فرض  عنوان بهاين طرح نبايد صرفًا  .دانش آموزان از طريق تغيير نحوه ارائه دستورالعمل و پشتيبانی

متمايز در زندگی تمام دانش آموزان در  ای وجههبه منظور کسب  LAUSDبرای اجتماع  العاده خارقفرصتی  عنوان بهبلکه بايد شود؛ 
 .  نظر گرفته شود

 
مداخله ريزش، و تنظيم دستور العمل ها برای /اين طرح بر بهترين رويکردهای مدرک محور برای کالج و آمادگی شغلی، پيشگيری

اين طرح وقتی با رشد عمقی و مستمر حرفه ای معلمين  های آرمانوفاداری به . ات پشتيبانی دانش آموزی متکی استاستفاده در خدم
 .شود میدانش آموزان و قرار گرفتن دانش آموزان در مسير آمادگی برای کالج و اشتغال  های موفقيتهمراه شود منجر به بهبود 

 
زيرا نتيجه  کند یممحور فانوس هدايتی است که اجرای صادقانه و بدون انحراف طرح را تضمين -مدل مسئوليت پذيری داده

 .باشد یممحور بوده و دارای ابزارهای اطالعاتی سيستمی الزم برای ايجاد ترقی مستمر 

 –و نهايتًا هزاران فارغ التحصيل آتی  – 2017و  2016 های سالبا دارا بودن قابليت تاثير آنی بر دانش آموزان فارغ التحصيل 
 .بازگشت سرمايه به طرح آمادگی برای کالج و اشتغال پيشنهادی توسط بخش اطالع رسانی بسيار ارزشمند خواهد بود
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 تقدير از همکاران روند طراحی
 

که در روند طراحی طرح کالج و آمادگی  AALAو  UTLAبدينوسيله مايليم از تمام کارکنان منطقه محلی و مرکزی از جمله نمايندگان 
همچنين از اولياء، مربيان، مديران، و دانش آموزانی که در اين . آوريم عمل بهشغلی همکاری نمودند کمال سپاسگذاری و قدردانی را 

خود را در مورد ملزومات موفقيت دانش آموزان در يادگيری، و آمادگی جهت کار و دانشگاه ابراز  های يدگاهدروند شرکت نموده و 
و  Roman Cortinesهمچنين مراتب قدردانی ويژه خود را از هيئت آموزشی، سرپرست هيئت .   نمودند تشکر ويژه می نمائيم

Michelle King ی بی دريغ در رابطه با آموزش و آمادگی برای کالج و اشتغال ويژه و معاون ارشد سرپرست جهت حمايت و همکار
 .می نمائيم A-Gمدير مداخله و پشتيبانی  Carol Alexanderدر نهايت، تشکری ويژه از . تمام دانش آموزان اعالم می نمائيم

 

 Ruth Perezدکتر 
 معاون سرپرست بخش آموزش

 
 
 

Isabel Aguirre 
Carol Alexander 

Rosalva Amezcua 
Jesus Angulo 

Veronica Aragon 
Ezequiel De La Torre Arellano 

Guadalupe Arellano 
Lauri Asturioas 

Jack Bagwell 
Kimberlie Balala 

Ken Barker 
Angel Barrett 

Kit Bell 
Robin Benton 

Bethsaida Castillo 
Derrick Chau 

Linda Del Cueto 
Nader Delnavaz 

Maureen Diekmann 
Annick Draghi 
Debra Duardo 

Dana Escalante 
Walter Flores 
Rafael Gaeta 
Arzie Galvez 

Kathy Gonnella 
Carla Gutierrez 

Angela Hewlett-Bloch 
Juanita White Holloman 

Rick Hossler 

Julie Kane 
Cari King 

Andrea Kobliner 
Naomi Fried Kokason 

Rowena Lagrosa 
Gerardo Loera 

Michael Lovelady 
Bernadette Lucas 

Evelyn Mahmud 
Hilda Maldonado 

Valerie McCall 
Steven McCarthy 

Katie McGrath 
Kandice McLurkin 

Ramon Mella 
Sophia Mendoza 

Magan Mitchell 
Nicolas Mize 
Kathy Norris 

Christopher Ortiz 
Diane Panossian 

Rex Patton 
Caroline Piangerelli 

Rory Pullens 
Susan Ward Rancall 

Jose Rodriguez 
Michael Romero 
Natividad Rozsa 

Karen Ryback 
Maricela Sanchez 

Vithrel Searchwell 
Esther Sinofsky 
Esther Soliman 

Dean Tagawa 
Lilit Tandberg 

Susan Tandberg 
Mary Telio 

Karen Timko 
Marco Tolj 

Judy Utvich 
Desiree De Bond Vargas 

Felipe Velez 
Nicole Wagner 
Cindy Weldon 

Darnise Williams 
Don Wilson 
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 ها پيوست
 

A. بودجه 

B. های منطقه ای محلی طرح 

C. خدمات پشتيبانیهای ابتکاری و  های منطقه ای، طرح شرح برنامه 

D. منابع 
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 بودجه :پيوست الف
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 های منطقه ای محلی طرح: پيوست ب
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 های ابتکاری و خدمات پشتيبانی های منطقه ای، طرح شرح برنامه: پيوست پ
آموزشی در تمام  های برنامهعنوان شده که منعکس کننده يکپارچگی پشتيبانی از  LAUSDو اقدامات فعلی  ها برنامهدر جدول زير ليست تمام 

ادارات .  موفقيت و آمادگی برای کالج و اشتغال دانش آموز را بهبود بخشد تواند میبه همراه آموزش با کيفيت  ها برنامهاين . باشد میسطوح 
در ادامه جدول .  نمايند میپشتيبانی  ها برنامهمحلی و مدارس را در اجرای اين ، مناطق ها بخشمختلف بخش آموزش با همکاری ساير ادارات و 

 .اين فهرست ذکر شده است های برنامهتوضيحات مختصری از هر يک از 
 

 های ابتکاری و خدمات پشتيبانی ها، طرح برنامه

 های ابتکاری طرح/ها برنامه
پيش دبستانی 

K - 2  12-9متوسطه  8-6متوسطه  5-3ابتدائی 
  •  •  •  • )AEMP(برنامه تسلط به انگليسی آکادميک 

Advanced English Language 
Development (ELD( 

  •  •  

  •  •   )AVID(پيشرفت از طريق اراده شخصی 
AVID Excel   •   

  •  •   )AP(تعيين سطح پيشرفته 
AP Readiness Program   •  •  

AP  وPSAT/NMSQT   •  •  
  •    آموزش بزرگساالن
Arts Education )آموزش هنر( •  •  •  •  

Assessment and Learning in Knowledge 
Spaces (ALEKS ( ارزيابی و يادگيری در فضاهای

 علمی
  •  •  

Beyond the Bell •  •  •  •  
Blended Learning )يادگيری تلفيقی ( •  •  •  •  
 COLLEGE PROMISE(اتحاديه هم پيمان کالج 

ALLIANCE( 
  •  •  

Diploma Project )پروژه ديپلم(   •  •  
Dual/Bilingual Programs )های برنامه 

 )دوزبانه/دوگانه
•  •  •  •  

Early Literacy )سوادآموزی ابتدايی( •  •    
Early Alerts Data Monitoring 

Dibels, SBAC, TRC, LAS, CELDT, SRI ,
 Interim(نمرات، ارزيابی ميان ترم 

Assessments) ,حضور و غيره. 

•  •  •  •  

Freshman Success Bridge ) پل موفقيت سال
 )ها اولی

  •  •  

Gear-UP 4 LA 
   •  •  

 Gifted and Talented  Education) آموزش
 ) تيزهوشان و بااستعدادان

)GATE( 
•  •  •  •  

Individualized Graduation Plan ) برنامه
 )فارغ التحصيلی فردی

  •  •  
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 های ابتکاری طرح/ها برنامه
پيش دبستانی 

K - 2  12-9متوسطه  8-6متوسطه  5-3ابتدائی 
Integrated Library and Textbook Support 

Services ) کتابخانه يکپارچه و خدمات پشتيبانی
 )کتاب درسی

•  •  •  •  

Integration of Students with Disabilities 
 )ادغام و پذيرش دانش آموزان دارای معلوليت(

•  •  •  •  

  •  •  •  • )K2C(سرمايه گذاری مهدکودک تا کالج 
  •  •   يادگيری زنجيره ای های فرصت

  •  •   سوادآموزی و زبان
  •  •  •  • بندیتسلط آموزی و درجه 

  •  •  •  • )MyPLN(شبکه يادگيری حرفه ای من 
  •  •   يادگيری زنجيره ای

  •  •  •  • مشارکت والدين و جامعه
  •  •  •  • عدالت ترميمی

  •  •  •  • )SEL(زبان آموزان انگليسی معيار 
  •  •  •  • کنفرانس های به رهبری دانش آموزان 

پشتيبانی از دانش آموزان برای فراهم آوری 
  •  •  •  • �E�الزامات زبان جهانی

  •  •  •  • چارچوب آموزش و يادگيری
UCLA مدرسه 20پروژه /مشارکتی    •  

 
 )AEMP(برنامه تسلط به انگليسی آکادميک 

 
 Standard Englishبرنامه ای متشکل از راهبردهای آموزشی برای دانش آموزانی که زبان مادری آنها غير از انگليسی معيار است و  

Learners )زبان آموزان انگليسی معيار) (SEL ( آمريکائی، -آمريکايی، مکزيکی-اين گروه شامل دانش آموزان آفريقايی. شوند میناميده
تا اکتساب زبان انگليسی  گيرند میراهبردهای آموزشی را به نحوی بکار  SELمربيان . باشد میآمريکائی، و دانش آموزان بومی آمريکا -هاوائی

 . را تسهيل نمايد ها آنمنطبق و سازگار با زبان و فرهنگ  معيار و آکادميک
 

 .احتمالی شناسائی شوند SELهشدار دهنده دانش آموزان  های نشانهاقداماتی در حال اجراست تا از طريق استفاده از غربالگران زبانی و ساير 
و تحصيالت زبانی و فرهنگی مرتبط با  LAUSDبانی در حال حاضر اين ناحيه در زمينه تحقيقات مربوط به بررسی کارايی غربالگران ز

UCLA  مدارس متوسطه پرسشنامه خواندن تحصيلی .  نمايد میهمکاری)SRI] (را در مورد دانش ] آزمون سنجش مهارت خواندن و رياضيات
را در اختيار  ها روشبهترين  را افزايش داده و SELو مربيان  AEMPاين منطقه تعداد مدارس .  آموزان احتمالی به اجرا خواهند گذاشت

 .مناطق محلی قرار خواهد داد
 
 

Advanced English Language Development (ELD (فراگيری زبان انگليسی پيشرفته 
 

بلند مدت به فراگيری زبان انگليسی  طور بهتوای درسی به دانش آموزانی است که حائه مو ار ها مهارتپيشرفته ايجاد  ELDهدف از 
که پس از پايان پنج سال تحصيل در مدارس اياالت متحده مجددًا تعيين سطح  باشند میدانش آموزانی  LAUSDو طبق تعريف  پردازند می

تاکيد تحصيلی اين درس بر ارتقای بيان .  فعلی خود را باال برده و واجد شرايط ضوابط تعيين سطح مجدد شوند ELD، تا بتوانند سطح اند نشده
. باشد می CCSS/ELAبه همراه  CA ELDريع اکتساب واژگان آکادميک، انشاء، و خواندن و درک مطلب با استفاده از استانداردهای شفاهی، تس

 .استفاده نمود A-Gبرای واحدهای  توان میاين دوره را در صورت نياز 
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 )AVID(پيشرفت از طريق اراده شخصی 

 
AVID  آکادميک «به دانش آموزان متوسطه ) تحصيلی و عاطفی(يک سيستم آماده سازی برای کالج است که به منظور ارائه پشتيبانی تکميلی

معموًال اولين فرد در خانواده خود هستند که به  AVIDدانش آموزان .  طراحی گرديده است» پس از دوره متوسطه« های پرديسدر » متوسطه
آمريکائی ها و اهالی آمريکای -آفريقايیمحروم هستند، به عبارت ديگر فراگيران زبان انگليسی، کم درآمدها،  های گروهو و عض روند میکالج 
 .در حال اجرا است LAUSDمدرسه متوسطه  60در بيش از  AVID. التين

 
 

 ) AVID(برتری پيشرفت از طريق اراده شخصی 
 

AVID Excel  يک درس اختياری پيشAVID  در دوره راهنمائی است که هدف از آن شکستن چرخه زيان بخشی است که سعی دارد با ارائه
 AVID.  تبديل شوند) LTEL(به فراگيران بلند مدت زبان انگليسی ) هاEL(پشتيبانی تکميلی در فراگيری زبان انگليسی فراگيران زبان انگليسی 

Excel  در . سازمانی مورد نياز برای موفقيت وارد کالس نهم شوند های مهارتکالس هشتم با به اين منظور طراحی گرديده تا دانش آموزان
 .شرکت دارند AVID EXCELدر  2015-2016حال حاضر هفت مدرسه راهنمائی در طول سال تحصيلی 

 
AVID Excel  موقتی، واژگان آکادميک، آئين نگارش، و ارتقای بيان  های مهارتاست که بر  ای هفتههمچنين شامل يک دوره تابستانی دو

 .  شفاهی تاکيد دارد
 

و  ها مهارتهر دو با ارائه پشتيبانی گسترده به همراه خود آموز و ايجاد رابطه نزديک ميان دانش آموز و معلم،  AVID EXCELو  AVIDدر 
بسياری از دانش آموزان تمايل دارند  AVIDبه دليل نقاط قوت برنامه  .که برای موفقيت آکادميک ضروری است دهند میرفتارهائی را آموزش 

 .فراگيری پيشرفته به نحو احسن عمل نمايند های فرصتتا از آن بهره برده و در 
 
 
 

 ) AP(تعيين سطح پيشرفته 
 

 های فعاليتکه از طريق ايجاد دسترسی دانش آموزان به انواع  دهد میی در اختيار دانش آموزان قرار نظير بیتجربه يادگيری  AP های دوره
تا  دهد میهمچنين فرصتی را در اختيار آنان قرار  ها دورهاين . برد میآکادميک که در کالج تجربه خواهند نمود سطح آمادگی برای کالج را باال 

موضوع از جمله هنر،  34بيش از  APدوره ای .  ا اخذ نمايندواحدهای کالج ر APدر حاليکه هنوز در دبيرستان هستند با گذراندن آزمون 
-15در سال تحصيلی . گيرند میعلوم کامپيوتر، تاريخ و علوم اجتماعی، رياضيات، علوم پايه، ادبيات و زبان انگليسی، و ادب جهان را در بر 

 .  دان کردهشرکت  APآزمون  50,000در بيش از  LAUSDدبيرستان  118دانش آموزان  2014
 

باز  APکه بسياری از دانش آموزان کم درآمد را از شرکت در آزمون  شود میباعث رفع موانع مالی  APبرنامه بازپرداخت شهريه آزمون 
  .شود میدانش آموزان واجد شرايط از اعتبارات ايالتی و منطقه ای استفاده  APبرای پرداخت شهريه آزمون . دارند می

 
 

ADVANCED PLACEMENT READINESS PROGRAM برنامه آمادگی تعيين سطح پيشرفته 
 

و ) STEM(، فناوری، مهندسی و رياضيات APبرای دانش آموزان علوم  UCLAهر ماه در  APاين منطقه از طريق برنامه آمادگی 
برای  دهد یمتين را هدف قرار ی و اليآفريقايی و آمريکااين برنامه که دانش آموزان اقليت . دينما یممعلمين پشتيبانی تکميلی ارائه 

معلم در سال تحصيلی  200دانش آموز و نزديک به  2,900بيش از . ناحيه قابل دسترسی است AP STEMتمام دانش آموزان 
در  APنقش مهمی در افزايش مشارکت در  APبرنامه آمادگی  دهد یممنطقه نشان  یها دادهتحليل . اند کردهشرکت  2015-2014

 .منطقه و نرخ موفقيت آزمون ايفا کرده است
 
 

AP  وPSAT/NMSQT 
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Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT (يا آزمون مقدماتی بورسيه ملی/SAT 

 .شود میمالی  حمايت) National Merit Scholarship Corporation (NMSCو  College Boardبرنامه ای است که توسط 
PSAT/NMSQT  عالی ويژه  های روشآزمونی استاندارد است کهSAT  ارائه نموده و فرصت اخذ بورسيه ارائه شده توسطNational 

Merit Scholarship Corporation (NMSC ( رياضی، مطالعه انتقادی، و نگارشی  های مهارترا در اختيار دانش آموزان قرار داده که
 SATواقعی بوده و طوری طراحی گرديده تا اندکی آسان تر از  SATاز  هايی سؤالشامل  PSAT. دهد میرا مورد ارزيابی قرار  SATمانند 
 .شوند نمیارسال  ها دانشگاهبه  PSATبرای پذيرش کالج مورد استفاده قرار گرفته؛ نمرات  SAT. باشد

 
منطقه از مدارس انتظار دارد از گزارش نمرات . نمايد میکالس دهم پرداخت را برای تمام دانش آموزان  PSAT 2014اين منطقه شهريه 

PSAT/NMSQT از جمله ،AP Potential ،موفقيتی، و بسط دسترسی به دروس  های شکافراهی جهت بهبود آموزش، شناسائی  عنوان به
 .، استفاده نمايندAdvanced Placement (AP)پيشرفته، از جمله 

 
 

Adult Education  تحصيل بزرگساالن 
 

Adult Education  فرصت يادگيری و کارورزی شغلی را برای بزرگساالن و دانش آموزان دبيرستانی داخل و خارج از مدرسه فراهم
در سراسر منطقه در مدارس مختلف ) Division of Adult and Career Education (DACEمدارس و مراکز آموزش شغلی   .آورد می

 . تا به اهداف شخصی و شغلی خود برسند نمايند میاز طريق ارائه دسترسی آسان به آموزش باکيفيت به اعضای اجتماع کمک مستقر بوده و 
Division of Adult and Career Education  های سالدبيرستان همکاری دارد تا برای دانش آموزان رده سوم در  ١۴با بيش از 

اين جلسات اضافی بخشی از . گاهی و دو کالس فوق العاده عصرانه تشکيل نمايدحده صبدو کالس فوق العا 2017و  2016تحصيلی 
 .است) ريزش صفر( Zero Dropoutراهبردهای برنامه 

 
 
 
 
 
 

Arts Education آموزش هنر 
 

Arts Education  هيئت آموزشی، آموزش هنر را يکی از  2012در سال . باشد میيکی از عناصر بسيار مهم طرح آموزشی ناحيه
اين تصميمی بسيار مهم بود زيرا . عنوان کرد و خود را متعهد به احيای آموزش هنر در سراسر ناحيه نمود LAUSDموضوعات اساسی 

 Arts(العه ای مط 63در بيش از . شود می، تر ضعيفآموزش هنر باعث بهبود موفقيت در تمام دروس اصلی، به ويژه در مورد دانش آموزان 
Partnership, 2009 ( که در طيف مقوالت اقتصادی اجتماعی بر دانش آموزان صورت پذيرفت نشان داده شد که دانش آموزان مشابه

LAUSD  بينند میغنی هنری آموزش  های محيطکه در : 
 برای نيروی کار جهانی از آمادگی بيشتری برخوردارند  •
 دهند میموفقيت آکادميک خود را افزايش  •
 دارای ضريب فارغ التحصيلی بيشتری در مقطع دبيرستان هستند •

 
بيشتری از طريق مربيان خصوصی و مدعو هنر و در مقطع راهنمائی از طريق مربيان غيرثابت ارائه  های فرصتاکنون در سطح ابتدائی 

به  Arts Branch. در دانش آموزان ايجاد شود F» A-G«اساسی مورد نياز برای تکميل و تسلط بر دوره ضروری  های مهارتتا  شود می
هنری در منطقه  های جشنوارهکارورزی،  های دورهمنظور تسهيل مسير کالج و اشتغال اقدام به افزايش دسترسی به هنرمندان حرفه ای و 

ظور پشتيبانی از تمام نموده است که به من) Industry Adopt-A-School Program(باسی صنعتی ويژه مدارس تگسترده، و برنامه اق
  .دهد میدانش آموزان و ايجاد الگوی هنری برای آنان ميدان ديدشان را افزايش 

 
 

Assessment and Learning in Knowledge Spaces (ALEKS (ارزيابی و يادگيری در فضاهای علمی 
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Assessment and Learning in Knowledge Spaces  يک سيستم ارزيابی و يادگيری مبتنی بر وب است که برای نيازهای فردی
به منظور شناسائی سريع و دقيق آنچه يک دانش آموز از  ALEKS .دانش آموزان از جمله دانش آموزان دارای معلوليت، تدارک ديده شده است

برای دانش آموزان رده دوم و سوم ثبت نام شده در  ALEKSبرنامه  .نمايد میتطابقی استفاده  های پرسشاز روش  داند نمیو يا  داند میيک درس 
 .گيرد میمورد استفاده قرار  2، هندسه، و جبر و احتمال 1، جبر و احتمال 6-8 های کالس

 
 

BEYOND THE BELL (BTB( 
 

Beyond the Bell  متعهد به ارائه حمايت آکادميک باکيفيتA-G  باشد میتابستانی برای دانش آموزان  های برنامهدر رده دوم از طريق – 
Extended Learining Opportunities  برای دانش آموزان ابتدائی و راهنمائیCore Waiver  و برنامه ناحيه ایCredit 

Recovery Summer School Program (CRSSP ( ها دبيرستانیبرای. 
 

BTB  برای يک برنامه ميانجيگری  شود میکه از سطح ابتدائی آغازEnglish Language Arts  دارد تا به يادگيری استانداردهای آن سطح
 .  کالس کمک نمايد

English Lanugage Arts  تا در کسب استانداردهای آن سطح  شود میتکميلی رياضيات برای دانش آموزان راهنمائی برگزار  های کالسيا
 .کمک نمايد ها آنکالسی و آماده شدن برای دروس تحصيلی دبيرستان به 

 
) علوم اجتماعی/، رياضی، علوم يا تاريخEnglish Language Arts(پس از دوره دبيرستان تمام دانش آموزانی که در يکی از دروس اصلی 

دانش آموزانی که در دروس غير اصلی .  باشند میمدرسه  86واجد شرايط ثبت نام در دروس اختياری در  اند کردهدريافت  Fيا  Dنمره 
 .دبيرستان ثبت نام نمايند 29در پرديس يکی از  توانند می اند کردهدريافت  Fيا  Dنمره ) يا ادب جهان/بهداشت، آموزش فيزيکی، و(
 
 
 

Blended Learning )يادگيری ترکيبی ( 
 

Blended Learning  ديجيتال و  های رسانهو آموزش به شکل  محتوايک برنامه آموزشی رسمی است که در آن دانش آموز از طريق ارائه
به منظور آماده سازی تمام دانش آموزان  .شود میآنالين و با داشتن مقداری کنترل بر زمان، مکان مسير، يا سرعت آن به يادگيری مشغول 

، افزايش دقت تحصيلی، و ايجاد ها آموزش، تمام مدارس به منظور متمايز کردن و شخصی سازی غلشانشجهت يادگيری ديجيتال در کالج و 
.  نمايند میاحساس مالکيت دانش آموز بر يادگيری با استفاده از مجموعه ای از مدل های مدرسه ای دانش آموز محور از اين فناوری استفاده 

تا يادگيری دانش آموزان را  نمايد میطباقی استفاده نموده و تکاليف و مسيرهای متفاوتی را تعيين مربيان از محتوای ديجيتال انطباقی و غير ان
دانش آموزان را راهنمائی و  راهبردهای  های گروهتا سريعًا درک دانش آموز را سنجيده و  سازد میفناوری مربيان را قادر . بهبود بخشد

 .آموزشی را ارائه نمايد
 

 Assessment and Learning in Knowledgeاستفاده از  ها نمونهيکی از اين . برد میاين ناحيه از چندين برنامه آموزش ترکيبی بهره 
Spaces (ALEKS ( يکی برنامه فناوری محور ديگر . باشد میاست که يک سيستم ارزيابی و يادگيری با استفاده از هوش مصنوعی

Edgenuity )که در آن تبحر ندارند و نهايتًا بر اساس  کنند میی تمرکز يئيکه دانش آموزان صرفًا بر محتواکه در جا باشد می) آموزش آنالين
 . کند میاز تسلط آموزی حمايت و پشتيبانی  شود میثبت  شان کارنامهواحد گذرانده شده در  تسلطشان

 
 
 

 )COLLEGE PROMISE ALLIANCE(اتحاديه هم پيمان کالج 
 

College Promise Alliance ) ساخته شده طبق الگویLong Beach USD ( باشد میيک امر مشارکتی ميان تجارت، اجتماع و دانشگاه 
 Calاين برنامه از طريق ايجاد رابطه ای قوی با . تا از دسترسی بيشتر دانش آموزان و موفقيت در تحصيالت پس از راهنمائی حمايت شود

State  مالی کليدی و خدمات به دانش آموزان در حال فارغ التحصيلی به انجام خواهد رسيد های مشوقو ارائه جامعه  های کالجمحلی و .
 :اين برنامه شامل موارد زير است های مؤلفه
محلی  Cal Stateبه  گذارند میرا با موفقيت پشت سر  Cal Stateکه اين حداقل پيش نيازهای کالج  LAUSDهمه دانش آموزان  •

 .داده خواهد شد ها آنه و فرصت اخذ مدرک کارشناسی به خود معرفی شد
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که در آن الزامات تأييد  کنند میمحلی يک نامه پذيرش دريافت  Cal State های دانشگاهاز  2015دانش آموزان آينده کالس نهم سال  •
 .گواهينامه درج شده است

 .LAUSDاولويت ثبت نام در کالج منطقه ای محلی برای تمامی فارغ التحصيالن  •
 .بودجه بورسيه دانش آموزان فارغ التحصيل تقاضا خواهد شد •

 
 

 
Diploma Project )پروژه ديپلم ( 

 
Diploma Project  که طی آن از گزارش خالصه ماهانه برای تحليل رويه باشد میراهبردی  های دادهکاربرد موفق  های نمونهمنطقه يکی از ،

ميانجيگری برای دانش آموزان در معرض خطر مورد استفاده  های تالشنمرات، حضورها، و رفتار به منظور هدايت پيشگيری از ريزش و 
آنان در  های خانوادهريزش و  مستقيمًا با دانش آموزان ليست) Pupil Services and Attendance Counselors (PSA .گيرند میقرار 

اين برنامه موفق . کنند میمختلف فارغ التحصيل شدن آگاه  های راهو دانش آموزان را از  دهند میارائه  ها آنارتباط هستند و خدمات مشاوره به 
 اند عبارتموثرترين راهبردها . خواهد آمدپنج ساله در دوازده مرکز اوليه، همچنان به فعاليت خود ادامه داده و در ده نقطه ديگر نيز به اجرا در 

 :از
 .جبران واحد های راهحمايت و اطالع رسانی به دانش آموزان دوره فشرده در مورد  •
 .آگاه سازی والدين با موضوعات حضور و پيشگيری از ريزش های کارگاهبرپايی  •
 .Student Recovery Dayهمکاری، هماهنگی، و همياری در امر  •
 .هائی در سطح کالس با موضوعات حضور و پيشگيری از ريزشبرپايی کارگاه  •
به منظور ترويج و تهيه ) Attendance and Dropout Prevention(همکاری با تيم های حضور و پيشگيری از ريزش  •

 .ها هشتمیراهبردهای کنکوری برای کالس 
 
 
 

Dual/Bilingual Programs )دوزبانه/دوگانه یها برنامه ( 
  

Dual/Bilingual Programs  خواندن شفاهی و نگارش خود را به دو زبان به دست آورده و  های مهارتتا  سازد میدانش آموزان را قادر
اين ناحيه به تهيه منابع برای مدارس و معلمينی که . خود دارند های همکالسیاين افراد معموًال در خواندن و رياضيات عملکرد بهتری نسبت به 

تمام مدارس فرصت رعايت شرايط  نمايد میکماکان ادامه داده و اطمينان حاصل  نمايند میزبان خارجی دوگانه و دوزبانه را اجرا  های برنامه
A-G  مشخص از حداقل شرايط  طور بهرا در اختيار تمام دانش آموزان قرار داده وLanguage Other than English (LOTE ( باالتر
 .باشند

 
 
 

Early Literacy )سوادآموزی ابتدايی( 
 

به طور موثر و با دقت بخوانند، بنويسند، صحبت  توانند میاطمينان از اين است که تمام دانش آموزان در پايان کالس دوم  LAUSDهدف کلی 
 :زير محقق خواهد شد های راهاين امر از طريق  .کنند، و گوش دهند

 
 K-2تقويت همبستگی ساختارهای پيش دبستانی و 

 Preschoolسرپرست منطقه محلی بايد ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای برای مديران سطح ابتدائی و مديران آموزش ابتدايی در  •
Learning Foundations  وCalifornia Standards را با توجه ويژه به موارد زير طراحی و تدارک بينند: 

o  های کالسروش تدريس مناسب در پيش دبستانی، و TK  وK-2. 
o  ،نقش بازی، مراکز، انتخاب آزاد، و تعامل ميان معلم و دانش آموز در پيش دبستانیTK  وK-2. 
o  پايه خواندن  های مهارتپيشرفت استاندارد در)Reading Foundational Skills) بيان شفاهی ،)Oral 

Language)،  ELD و رياضی. 
o و مربيان  بازديدهای کالسی و بازخوردهای مديران ابتدائی، مديرانEEC. 
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o  تهيه سيستم داده ای که به مدارس، مناطق محلی، و اداره مرکزی امکان دهد تا موفقيت دانش آموز از زمان پيش دبستانی تا
 .را رهگيری نمايند A-Gزمان شرايط 

o  ،ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای ميان سطحی برای مربيان پيش دبستانیTK  و مهد کودک به منظور درک کامل پيشرفت
 .و رياضی ELDيادگيری تکاملی در خواندن، بيان شفاهی، 

o  موقت بين پيش دبستانی و  های فعاليتراهنمائی های صريح و شفاف در موردTK يا مهد کودک. 
 

 TK-2ساختاربندی مجدد برنامه آموزشی 
آموزشی موثر، ايجاد تسلط و  های روشستم حمايتی چند رده ای، تعيين تمام مدارس برای پشتيبانی تصميمات راهبری، ايجاد سي •

 .مهارت حرفه ای، و تعيين ابزارهای آموزشی مناسب بر يک سيستم داده محور مبتنی هستند
انش تمام تيم های راهبری آموزشی مدارس با تحليل و استفاده از نقاط داده چندگانه به منظور پشتيبانی از تصميم گيری در سطح د •

 .پردازند میآموز و مدرسه به ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای 
مدارس . ، با تاکيد بر تلفيق زبان و سواد در سراسر روز تحصيلیTK-2مرحله بندی کردن روند داده بنيان و مجددًا ساختار بندی شده  •

طح اطمينان بااليی در مورد بهبود نتايج تمام در رابطه با استفاده موثر از زمان و آموزش انعطاف پذير بوده و س ها دادهبر اساس 
 .دانش آموزان خواهند داشت

 
 ارزيابی
 .به منظور تقويت راهبردهای آموزش، پيشگيری، و ميانجيگری ها دادهايجاد تسلط و مهارت حرفه ای مستمر با تحليل  •
 .آزمايشی خواندن برای دانش آموزان موقت مهد کودک های ارزيابی •
،TKايجاد تسلط و مهارت حرفه ای به مربيان  •  K  و کالس اولی در مورد استفاده از نتايج ارزيابی بيان شفاهی بر اساس مبانی

Amplify. 
 

 برنامه درسی
 .TKپيش دبستانی و  های برنامهدر ) توانيم میما ( We canو  برنامه درسی  Creative Curriculum های آزمايشادامه  •
 .2015ه درسی پيش دبستانی در اواخر پائيز انتخاب يک برنام •
 .ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای به مربيان در مورد استفاده از برنامه درسی •

 
Professional Development )ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای( 

به منظور پشتيبانی از تصميمات به تمام تيم های راهبری آموزشی مدارس در مورد نحوه استفاده موثر از نقاط داده چندگانه  PDارائه  •
 .راهبری و آموزش و ميانجيگری

 California و Preschool Learning Foundationsو مهد کودک مجموعًا طبق  TKبه معلمين پيش دبستانی،  PDارائه  •
Standards. 

 .پيش از خواندن و خواندن های مهارتبه معلمين پيش دبستانی تا کالس دوم، در مورد آموزش موثر در تدريس  PDارائه  •
 

پيام رسانی واضح و منظم و آموزش مجموعه مديريتی راهنمائی و سطوح باالتر، اصالح فعاالنه : 2015دسامبر  - 2015جوالی  1مرحله 
 Local District Leadership Schoolمديران با دريافت راهنمائی از . ، و توسعه ايجاد تسلط و مهارت حرفه ایها ورودیطرح بر اساس 

 .کنند می، انتخاب 2015نامزدهای زبان و سوادآموزی خود را در فصل اول، پائيز 
 

% 15برای » بسته های مراقبتی«و  PDبا طيفی از دروس منعطف  TK-2ndتربيت معلم گزينشی : 2016ژوئن  - 2016ژانويه  2مرحله 
 .تا در سطح تجربی با باالترين انعطاف پذيری اجرا شود شود میاز مدارس آغاز 

 
با حفظ انعطاف  TK-2nd های کالسارائه شده برای معلمان  PDمدارس متعهد به تکميل دروس : 2017ژوئن  - 2016جوالی  3مرحله 

 .تی خود اقدام به تصميم گيری نمايندکه مدارس با در نظر گرفتن راهبرد مديري باشند میپذيری و مدل ها برای اجرای طرح با اين انتظار 
 
 
 

Early Alerts Data Monitoring 
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مفيدی در اختيار معلمين و مديرانی قرار دهند  های داده توانند میسيستم های هشدار زودهنگام  دهند میفراوانی وجود دارد که نشان  های پژوهش
سيستم های هشدار زودهنگام مورد استفاده در مدارس ابتدائی و . که در صورت کاربرد صحيح تاثير شگرفی بر بهبود عملکرد دانش آموز دارند

يا ترک تحصيل قرار دارند /ن خطر مردودی ومسلم دانش آموزانی را که با انتقال به دبيرستان در معرض باالتري طور بهراهنمائی اين ناحيه 
 :سه مزيت کليدی سيستم های هشدار دهنده اين است که مدارس قادر خواهند بود. کند میشناسائی 
، دارای مشکالت حضور و غياب يا رفتاری هستند را با استفاده از کنند میدانش آموزانی که شديدًا در زمينه تحصيل تالش  •

 .منطقه شناسائی نمايند های دادهرفته از سيستم متغيرهای چندگانه بر گ
دارای مشکل؛ اين امر باعث تقويت تشخيص  های زمينهدانش آموز و کمک به آموزگاران در شناسائی  های ضعفشناسائی دقيق  •

 .شود میفردی به منظور بهبود يا حمايت  های نسخهسريع موارد مورد نياز و تجويز 
اساسی موثر بر عملکرد  های حوزهجاری در مدرسه در زمينه آموزش، انضباط، يا ساير  های رويه آگاه سازی معلمين و مديران از •

 .توجه شود ها آنکلی دانش آموز که بايد به 
 

 درصدد است تا  به منظور پشتيبانی منطقهاين . برای تقويت آموزش است ها دادهاستفاده از  کند میيکی از پنج راهبردی که اين طرح را هدايت 
 :ادامه دهد ها دادهآنهائی که در معرض خطر هستند با انجام اقدامات زير به استفاده از  ويژه بهاز تمام دانش آموزان 

 .نظارت دقيق بر عملکرد درسی دانش آموزان کالس نهم، ميانجيگری، و ارائه پشتيبانی قبل از عدم قبولی يا عقب افتادن از کالس •
بوده تا نتايج عملکرد دانش آموز  ها آند تسلط و مهارت حرفه ای که مدارس قادر به استفاده از ، و ايجاها پروتکلتهيه منابع،  •

Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC (را به منظور بهبود آموزش تحليل نمايند. 
مرکزی به منظور نظارت ميان مدارس، مناطق محلی، و رياست ادارات ) گفتمان عملکردی( Performance Dialoguesانجام  •

 .بر پيشرفت دانش آموز با استفاده از اقدامات چندگانه
 .SBAC – SRI – CELDT – LAS Links – PSAT- SAT/ACT-APميان دوره ای های ارزيابی

 .  توسط دانش آموز و مشاور) Individual Graduation Plan (IGPتهيه  •
بر اساس  ها برنامهمشاوران و والدين به منظور تهيه و تنظيم  يابند میهای ساالنه نظارت داشته و اطمينان IGPمديران بر تکميل  •

 .نيازهای فردی دانش آموز با يکديگر همکاری دارند
 

جسمی را با منابع زودهنگام شناسائی و ارجاعات سالمت ذهنی و  طور بهپرسنل خدمات پشتيبانی فراگير، دانش آموزانی که در تالش هستند را 
نيز به منظور رهگيری دانش آموزان از اين ) ريزش(پرسنل حضور و غياب و پيشگيری از ترک تحصيل .  کنند میخدمات اجتماعی هماهنگ 

 . دارند تا اطمينان يابند تمام دانش آموزان در مدرسه و در مسير فارغ التحصيلی قرار نمايند میاستفاده نموده و با مدارس همکاری  ها داده
 
 
 

Freshman Success Bridge ) ها یاولپل موفقيت سال( 
 

LAUSD  درصدد است به منظور ايجاد روند مثبت انتقال از راهنمائی به دبيرستان يک برنامهFreshman Success Summer Bridge 
Program  را از پيش رو برداشته و نيازهای خود را برطرف کنند ها چالش سازد میتهيه نمايد که دانش آموزان را قادر . 

 
 

GEAR UP 4 LA 
  

GEAR UP 4 LA  تا در مورد راهيابی به کالج، پشتکار و شرايط و نيز نحوه پرداخت هزينه  کند میآنان کمک  های خانوادهبه دانش آموزان و
ارائه خدمت  LAUSDپرديس  20دانش آموز در  13000سال فعاليت خود به بيش از  15در طول  GEAR UPبرنامه . کالج آگاهی پيدا کنند

 Belmont andدانش آموز فعلی کالس دهم و يازدهم در مناطق  4000اتاق بازرگانی برای . مشارکت دارد L.Aبا  GEAR UP. نموده است
Kennedy Zones of Choice  پس انداز با پس انداز  های حساببرای افتتاح  ها کمکتا کنون، هدايا و .  نمايد میحساب پس انداز افتتاح

تا رفتارهای آمادگی برای کالج را تقويت  شود میباعث ايجاد يک انگيزه مالی  ها حساباين .  دالر بوده است 92000دالر بيش از  25اوليه 
.  داز به کالج تا هفت برابر بيشتر از آنهائی است که حساب پس انداز ندارنداحتمال ورود کودکان دارای حساب پس ان دهند میشواهد نشان . نمايد

 .جذب و در آن نگاه دارد LAUSDدانش آموزان را به  تواند میاين ايده همچنين 
 
 
 

Gifted and Talented  Education )آموزش تيزهوشان و بااستعدادان( 
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، فراگيران ها التينآمريکائی ها، -آفريقايیاقليت يا به عبارت ديگر  های جمعيتبرای  GATEاين ناحيه افزايش دسترسی به  های اولويتيکی از 
% 8تنها  LAUSDدانش آموز تيزهوشان در  66000از ميان  .باشد میزبان انگليسی، و دانش آموزان اقتصادی اجتماعی کم بضاعت 

به منظور رفع اين عدم تناسب، اين ناحيه يک توافقنامه . منطقه است% 13التين هستند که کمتر از متوسط % 11آمريکائی و -آفريقايی
 Targetedآمدن  وجود بهباعث  Advanced Learning Optionsدر نتيجه، . داوطلبانه با اداره حقوق مدنی به امضا رسانده است

Identification Program (TIP (ه اهداف شناسائی منطقه را برآورده شد که به منظور هدف قرار دادن مدارسی طراحی شده است ک
ابزاری موثر برای غربالگری و شناسائی  تواند میحمايت گسترده صورت داده و ثابت کرده است  GATEاز روانشناسان منتخب  TIP. کنند نمی

 .  دانش آموزان در مدارس کم جمعيت و کمتر شناخته شده باشد
ات تعاملی فرهنگی و روش آموزشی که پرورش دهنده و حامی استعداد و موفقيت دانش آموزان ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای با تاکيد بر اقدام

يکی ديگر از اهداف اين ناحيه افزايش تعداد . گردد میبه کارکنان ارائه  Advanced Placementبااستعداد ناشناس و رفع موانع دروس 
 .جمعيت شناختی مدرسه نيستند های ويژگیبيانگر  مثبت طور بهدارای ضريب ارجاع و شناسائی است که  TIPمدارس 

 
اين برنامه که در  های گزينه. کنند میدر مدرسه محلی شرکت  GATE های برنامهغالب دانش آموزان بااستعداد شناسائی شده در منطقه در 

 Schools for Advanced Studies (SAS), Gifted/High Ability: شوند میسراسر ناحيه در دسترس هستند شامل اين موارد 
Magnet Centers, Highly Gifted Magnet Centers  وConservatory of Fine Arts. 

 
 
 

INDIVIDUALIZED GRADUATION PLAN (IGP (برنامه فارغ التحصيلی فردی 
 

IGP  اين کنفرانس ها اين فرصت . گيرد میيک گفتگوی برنامه ريزی پس از دوره متوسطه است که بين دانش آموز، مشاور و والدين صورت
اوليه مورد نياز در طول دبيرستان به منظور دستيابی به اهداف خود را  های گامتا اهداف آتی خود را در نظر گرفته و  دهند میرا به دانش آموز 

ی در زمينه آمادگی برای کالج از از دروسی که بايد گذرانده شوند مطلع شده و راهنمائی عمل ها خانوادهدانش آموزان و . برنامه ريزی نمايند
 .شود میارائه  ها آنطريق تجربه دبيرستان به 

 
 
 

INTEGRATED LIBRARY AND TEXTBOOK SUPPORT SERVICES ) کتابخانه يکپارچه و خدمات پشتيبانی
 )کتاب درسی

 
Integrated Library and Textbook Support Services (ILTSS ( متعهد است تا از طريق ارائه بينش، راهکار و مهارت دسترسی

و  ها ايدهموجود به دانش آموزان، معلمان، و کارکنان، جهت کسب کارايی بيشتر در استفاده از  های فناوریمنابع يادگيری و  کارگيری بهو 
اساسی بهبود بخشد تا متفکرانی انتقادی  طور بهموزان را متعهد است تا تعامل ميان معلمان و دانش آ ILTSS. کمک نمايد ها آناطالعات به 

با حصول اطمينان از در دسترس بوده مطالب آموزشی باکيفيت  ILTSS. تربيت نمايد که برای شرکت در اجتماعی وسيع و پيچيده آمادگی دارند
 .نمايد میو کارکنان مناسب از مقررات سوادآموزی و آموزشی حمايت 

 
ILTSS اعتبار کارکنان کتابخانه، و تأمين بودجه مطالب چاپی و الکترونيکی به  تأمينتانداردهای کتابخانه مدرسه نمونه  کاليفرنيا، با اجرای اس

 کند میاين سيستم منابع آموزشی را وارد برنامه آموزشی  .مجهز را افزايش دهد های کتابخانهروز سعی دارد فرصت دسترسی دانش آموزان به 
 های مهارتبر ايجاد ) California Content Standards(در رعايت تأکيد استانداردهای محتوايی کاليفرنيا  LAUSDتا از دانش آموزان 

 .تحقيقاتی و پژوهشی يا حتی فراتر رفتن از آن، حمايت و پشتيبانی کند
 
 
 

Integration of Students with Disabilities )ن دارای معلوليتادغام و پذيرش دانش آموزا( 
 

دارای کمترين محدوديت قرار داده و فرصت همکاری بين معلمين آموزش عمومی و آموزش  های محيطاين ناحيه دانش آموزان معلول را در 
 :از اند عبارت ها حمايتبرخی از اين . دهد میاستثنائی را افزايش 

 .طراحی جهانی فراگيری •
 .چند توانه های کالستدريس و يادگيری در  •



xiii 
 

 .ميانجيگری هدفمند و تحليل داده •
 .Learning Centerتمرکز بر دروس انتخابی ميانجيگری و  •
 .و رياضی ELAپيش از تدريس و تدريس مجدد در  های مهارت •
 .ويرايش چهارم, Focus on English Learning! زبان •
 .افزايش وفاداری به برنامه آموزشی و ارتقا تدريس مشترک •

منطقه ای و مدرسه ای به منظور حمايت از دانش  های کارگاهه از طريق ايجاد تسلط و مهارت حرفه ای به مدارس ارائه شده و حمايت ناحي
نيز ارائه خواهد  زبانايجاد تسلط و مهارت حرفه ای در زمينه . آموزش عمومی در دسترس قرار خواهند گرفت های کالسآموزان معلول در 

هدف قرار  کنند میسوادآموزی را برای دانش آموزانی که برای يادگيری خواندن تالش  های مهارت,Focuses on English Learning !شد
 .دهد می

 
 
 
 
 
 
 

 )K2C(سرمايه گذاری مهدکودک تا کالج 
 

ايجاد شد و در لس آنجلس اجرا خواهد شد تا با از ميان برداشتن موانع  سانفرانسيسکومدلی که در  -) K2C(سرمايه گذاری مهدکودک تا کالج 
پس  های حسابشهر و کانتی لس آنجلس موافقت خواهد کرد تا  .کمک کند ها خانوادهافتتاح حساب پس انداز، برای شروع پس انداز برای کالج به 

کودکانی  .دالر را به عنوان بذر پس انداز در آن واريز خواهد کرد 50و باز کند  روند میاندازی را برای هر يک از کودکانی که به مهد کودک 
تشويقی و انگيزشی  های بسته .کنند میدالر اضافی به عنوان سپرده دريافت $ 50 اند کردهثبت نام  تخفيف با/که در برنامه نهار مدرسه رايگان

تا ششم و از کالس هشتم تا نهم احتماًال از سوی بنيادهای بشردوستانه،  مالی برای قرار گرفتن در مسير موفقيت و نتيجه گيری از کالس پنجم
 .تجاری محلی تأمين خواهد شد های بنگاهاجتماعی و  های سازمان

 
 

 يادگيری زنجيره ای یها فرصت
 

 Linked(مدل يادگيری زنجيره ای  ها آناين منطقه آموزشی برای افزايش ارتباط و تعامل مدرسه با دانش آموزان و نيز مشارکت هر چه بيشتر 
Learning Model ( را ارائه کرده است که تعليمات سختگيرانه، الزام آموزش فنی، پشتيبانی شخصی از دانش آموز و تجربه دنيای واقعی را

يری را با عاليق و آمادگی سازمان يافته است، در مسيرهای اشتغال يابی تدوين شده است که يادگ 21اين مدل که در بافت قرن . کند میتلفيق 
 .  شود میو به نرخ باالتر فارغ التحصيلی و افزايش ثبت نام منجر  سازد میشغلی دانش آموز مرتبط 

 
، طيف کاملی از تجارب يادگيری عملی مربوط به برنامه آموزشی موفقيت در اختيار تمامی دانش آموزان يادگيری زنجيره ای 2016تا تابستان 

 .کارورزی با حقوق در راستای بخش صنعتی انتخابی خود شرکت خواهند کرد های دورهدانش آموز در  500ت و قرار خواهد گرف
 
 

 سوادآموزی و زبان
 
زبانی و سوادآموزی و  های مهارتسوادآموزی و زبان يک دوره آموزشی مدرسه راهنمايی و دبيرستان است که برای ايجاد، پرورش و بهبود  

) 2توسعه زبان، ) 1: تأکيد آکادميک اين دوره بر موارد زير است.  دانش محتوايی برای زبان آموزان بلند مدت انگليسی تدوين شده است
اصلی  محتوايی های زمينهکه دانش آموزان ارتباطاتی را بين  کند میدروس موضوعی تضمين . درک مطلب) 3يادگيری واژگان آکادميک، و 

که از نظر فرهنگی و  شود میدانش آموز محور  های فعاليتآموزش اين دوره شامل . علوم تجربی، رياضی و مطالعات اجتماعی ايجاد کنند
، آموزش کاو کندواين دوره از يک روند .  دهند میزبانی تعاملی هستند و در عين حال تکنيک های کارآمد درک مطلب را به دانش آموزان ياد 

استفاده  ای زمينهو در صورت عدم وجود آن در دانش آموزان، ايجاد دانش پس  ای زمينهاز دانش پس  گيری بهرهسوادآموزی،  های تمهار
روش کسب موفقت آکادميک را بيش از  کنند میکمک  ها آنمی گيرند که به  اوليه سازمانی و اجتماعی را فرا های مهارتدانش آموزان .  کند می

و تحت پشتيبانی  رسند مینوشتاری و گفتاری به اوج خود  های پروژهکه از نظر  کنند میدانش آموزان در دروسی شرکت .  پيش درک کنند
 . ان انگليسی استاستفاده از راهبردهای تحقيقاتی برای آموزش مهارت خواندن و نوشتن و نيز دسترسی به راهبردهايی برای زبان آموز
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 تسلط آموزی و درجه بندی

 
تسلط آموزی و درجه بندی مهارت و تسلط حرفه ای برای سرپرستان و معلمان مدارس از اجرای اقدامات درجه بندی و نمره دهی کارآمد مبتنی 

 Carolاره تحقيق عقايد و تفکرات رشد اين آموزش شامل يادگيری درب. کند میبر استانداردها و تمايز و تفکيک آموزش کالس درس پشتيبانی 
Dweck دفتر مرکزی امکان توسعه مهارت و . که هوش ماهيتی ثابت و ناپويا ندارد کند میکه بر اهميت تالش و درک اين امر تمرکز  شود می

در معرض  LAUSDان دبيرستان در چندين مرحله طی دوره دو سال آينده فراهم خواهد کرد تا تمامی معلم ها دبيرستانتسلط حرفه ای را برای 
مدارسی خواهد بود که دارای جمعيت قابل مالحظه ای از » مدرسه 20پروژه های «تمرکز اصلی اجرای اوليه اين طرح بر . اين آموزش باشند

 .دانش آموزان آفريقايی آمريکايی باشد
 

مطالب زبان متداول را برای معلمان، ) Parent and Community Engagement(» مشارکت والدين و اجتماع«کارکنان بخش 
با عنوان  ها خانوادهمشارکت داشته باشند و به  ها آنتا با استفاده از  کنند میهماهنگ کنندگان، نمايندگان مراکز والدين و دانش آموزان تهيه 

نين يک ارتباط کالج و اشتغال را همچ ها آن. شرکايی در حمايت از موفقيت آکادميک دانش آموزان در مسير فارغ التحصيلی آموزش دهند
 . باشد میکه تمامی منابع منطقه ای به طور متمرکز در آن در دسترس  کنند میصفحات اينترنتی خدمات والدين، اجتماع و دانش آموزان حفظ 

 
 

 )MyPLN(شبکه يادگيری حرفه ای من 
 

برای پياده سازی و توسعه سيستم مديريت يادگيری  هايی طرحمنطقه آموزشی ) TIF(مالی صندوق تشويقی معلمان  های کمکبه عنوان بخشی از 
 :دهد میحرفه ای تعيين کرده است که امور زير را انجام 

 .يادگيری فردی برای همه کارکنان های فرصتارائه  •
 .شود میپشتيبانی از ارزيابی نظام مند از محتوای يادگيری حرفه ای که بازخورد مربی در آن اعمال  •
 .ارائه محتوای يادگيری متنوع که مناسب با اولويت يادگيری منحصر به فرد دانش آموزان بزرگسال است •
آموزشی را به مربيان  های شيوهآنالين حرفه ای آموزش که امکان همکاری و به اشتراک گذاری بهترين  های انجمنايجاد  •

    .دهد می
را به  ها آناز طريق آن به منابع آموزشی دسترسی داشته و  توانند میارکنان که همه ک کند میدر نهايت به عنوان سيستمی عمل  •

 .اشتراک بگذارند
 
 

 مشارکت والدين و جامعه
 

LAUSD  متعهد شده است از طريق مشارکت در بررسی و ارائه مشاوره و نظارت به هيئت آموزش و سرپرستیLAUSD  به عنوان تريبون
 .شوند میحقيقت گوی والدين عمل کند تا اطمينان حاصل شود که نظرات والدين اين منطقه آموزشی به عنوان يک گروه ذينفع کليدی اعمال 

 
، کودکان ميل بيشتری برای عملکرد بهتر در کنند میاجتماعی برای حمايت از يادگيری با هم فعاليت  های گروه، و ها خانوادههنگامی که مدارس، 

از تالش  خدمات والدين، جامعه و دانش آموزان .دهند میخواهند داشت، و عالقه بيشتری به مدرسه نشان  مدرسهمدرسه، ماندن طوالنی تر در 
که برای مشارکت با والدين برای بهره مندی از يادگيری و موفقيت دانش  کند میتعاملی خانواده حمايت  های فعاليتمدرسه برای اجرای موثر 

  .آموزان ارزش قائل است
 
 

 عدالت ترميمی
 

و تندرستی تمامی افرادی حرکت  هماهنگیعدالت ترميمی فلسفه و رويکرد انضباطی است که از تنبيه فاصله گرفته و به سوی بازيابی حس 
تا مسئوليت پذيری  دهد میمسيری را پيش روی خانواده، مدرسه، و جامعه قرار . اند گرفتهلی رنج آور قرار که تحت تأثير رفتار يا عم کند می

اين اصل بر پايه ديدگاهی از انعطاف پذيری کودکان و جوانان و . شکند میآنان حفظ شود و همزمان چرخه مجازات و خشونت را در هم 
را حل  ها آناست و برخالف اين عقيده است جوانان خود عين مشکل هستند و افراد بالغ بايد آنان برای حل مشکالت شکل گرفته  های قابليت

، بر ترميم دوباره ارتباط از هم گسيخته و توانمند سازی دوباره افراد ها آناما با مسئول دانستن افراد  کند نمیبر روی مجازات تمرکز . کنند
هنگام استفاده . ، به شخص آسيب ديده، جامعه و نيز خود لطمه ميزندزند میکه شخصی آسيب  هنگامی کند میاين رويکرد تصديق . تمرکز دارد

وارده از فردی به فرد ديگر و به جامعه التيام يابد به طوری که هر کس به سوی بهبودی  های آسيبترميمی، تالش بر اين است تا  های شيوهاز 



xv 
 

مشارکتی فراگير برای بودن در جامعه استفاده  های شيوهکه از  پردازد می هايی ارزش عدالت ترميمی به ترويج اصول و های شيوه. پيش رود
 : عدالت ترميمی های شيوه. کند میعدالت ترميمی به مدارس در ايجاد و حفظ فرهنگ و فضای مدرسه ای مثبت کمک  های شيوه. کند می

 ساختن جامعه   •
 جشن دستاوردها  •
 مداخله در رفتار آزاردهنده  •
 اصالح تناقضات  •
 بهبود روابط آسيب ديده  •
 ادغام مجدد دانش آموزان در محيط يادگيری •

 
 

 )SEL(زبان آموزان انگليسی معيار 
 

آفريقايی آمريکايی ، مکزيکی آمريکايی، هاوايی : زير باشد های گروهدانش آموزی که انگليسی معيار زبان مادری او نبوده و ممکن است شامل 
 . آمريکايی آمريکايی و بوميان

 
 

 کنفرانس های به رهبری دانش آموزان
 

بعضی . برای بهبود موفقيت دانش آموزان از طريق واداشتن آنها به تفکر و بحث درباره پيشرفت خود با والدين و کارکنان ای شدهروش اثبات 
تا مسئوليت يادگيری، و اعالم  دانند میکنفرانس به رهبری دانش آموزان را به عنوان روشی  موثر برای دانش آموزان  LAUSDاز مدارس 

 .آمادگی برای کالج و آمادگی شغلی خود را از طريق به اشتراک گذاشتن طرح فارغ التحصيلی فردی بر عهده بگيرند
 
 

  �E�ات زبان جهانیپشتيبانی از دانش آموزان برای فراهم آوری الزام
 

و امتحانات  SATموضوعی  های آزمونرا از طريق » A-G«الزامات ) »برای زبانی غير از انگليسی«) «E«دانش آموزان قادرند حداقل نمره 
AP شود می برگزار، و هر آزمونی به زبان مادری کسب کنند که از سوی يک دانشگاه يا کالج معتبر . 

شرکت کنند تا  LAUSDدر آزمون معادل اسپانيايی   توانند می، 12تا کالس  8ی زبان، در آغاز ترم دوم کالس اسپانياي ELsعالوه بر اين، 
را از ) برای زبان غير از انگليسی( «E«معادل حداکثر دو سال از دوره دبيرستان اسپانيولی خود را دريافت کنند، و حداقل نمره ضروری 

  .کسب کنند] مدارک[طريق تأييد اعتبار 
 
 
 

 چارچوب آموزش و يادگيری
 

، که منطقه دهد میانتظارات مشخصی را برای آموزش موثر و شناسايی اقدامات مطلوب و نمونه شرح  LAUSDچارچوب آموزش و يادگيری 
چارچوب آموزش و يادگيری، راهبردهايی مبتنی بر . هدف خود که همان موفقيت تمام جوانان است را محقق سازد سازد میآموزشی را قادر 

که تاثير آن در رفع نيازهايی فراگيران متنوع ما از جمله زبان آموزان انگليسی، زبان آموزان انگليسی بلند  دهد میتحقيقات و پژوهش را نشان 
عالوه بر اين، چارچوب آموزش و . يار، دانش آموزان با نيازهای ويژه و دانش آموزان معلول ثابت شده استمدت، زبان آموزان انگليسی مع

کمک  21که به آمادگی همه دانش آموزان برای کسب موفقيت و بدل شدن به فراگيران مبتکر قرن  دهد میتدريس را شرح  های شيوهيادگيری 
، نيز برای معلمان به عنوان يک راهنما برای LAUSDآموزشی در  های شيوهپايه و اساس  چارچوب آموزش و يادگيری به عنوان. کند می

يا با سرپرست خود به عنوان جزئی از روند ارزيابی /تجزيه و تحليل، تفکر و تأمل، و بهبود روش تدريس خود به طور مستقل، با همکاران، و
 .معلمان: کند میمعلم، پشتيبانی و پيشرفت مربی عمل 

 
 

UCLA مدرسه  20پروژه /مشارکتی 
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.  مدرسه را آغاز کرده است 20، پروژه تبار آفريقايیو افزايش موفقيت برای دانش آموزان آمريکايی  ها فرصتمنطقه آموزشی برای گسترش 
وزارت آموزش اياالت متحده است که در آن منطقه آموزشی با توسعه يک برنامه ) OCR(به پژوهش دفتر حقوق مدنی  LAUSDاين پاسخ 

 :کند میجامع با اهداف زير موافق 
 .تعيين سطح پيشرفته های دورهدر  تبار آفريقايیافزايش ثبت نام دانش آموزان آمريکايی  •
 :دهند میتعيين سطح پيشرفته نشان  های دورهزير موفقيت خود را در  های روشافزايش تعداد دانش آموزان آمريکايی آفريقايی که به  •

o  کسب نمره»C «يا بهتر در اين دوره 
o  در آزمون تعيين سطح پيشرفته 5يا  4، 3کسب نمرات 
o  که با توجه به معيارهای  2018، و 2017، 2016 های سالدر کالس  تبار آفريقايیافزايش تعداد دانش آموزان آمريکايی

A-G لی هستنديد فارغ التحصواج 
o  برای حمايت از موفقيت دانش آموزان آمريکايی آفريقايی جامعارائه خدمات 

  .GATE های برنامهافزايش شناسايی دانش آموزان آمريکايی آفريقايی در  •
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 2015سپتامبر 

 در مسير فارغ التحصيلی به آمادگی رفتن به 
 کالج و کسب آمادگی شغلی

 

 
 

  

 خالصه گزارش   
   

 

 مقدمه
طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی اتحاديه مدارس 

به عنوان نقشه راهی عمل ) LAUSD(لس آنجلس 
 يتمأمورکه منطقه آموزشی را در انجام  کند یم

آن، يعنی فارغ التحصيلی با آمادگی رفتن به کالج 
و آمادگی شغلی تک تک دانش آموزان، راهنمايی 

منطقه آموزشی بر اين  يتمأمور.  خواهد کرد
 توانند یماعتقاد استوار است که همه دانش آموزان 

مسير فارغ . به باالترين سطح علمی دست يابند
يه التحصيلی و کالج و موفقيت شغلی با يک پا

اين مبنا بايد در . شود یمشروع  Pre-Kمحکم در 
همان مراحل اوليه آموزش تثبيت شود و سپس به 

طور سيستماتيک در هر پايه کالسی نظارت و 
اجرا شود تا تضمين شود دانش آموزان قادرند 
-Aالزامات فارغ التحصيلی از جمله توالی دوره 

G اين کار بزرگ از لحظه ای . را فراهم آورند
 LAUSDيک کودک درون درب هر مدرسه  که

شروع شده و مسئوليت جمعی همه  گذارد یمقدم 
محسوب  LAUSDمربيان و ذينفعان و سهامداران 

 .شود یم
 

اين طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی بازتاب هم 
انديشی و اعمال نظرات گروه مأمور منطقه 
آموزشی است که شامل طيف گسترده ای از 

دانش آموزان، معلمان، والدين،  --نمايندگان
، و مديران AALAو  UTLAنمايندگان اتحاديه 

) مدرسه، منطقه آموزشی محلی، دفتر مرکزی(
ر جهت همکاری در مباحثه گروه مأمو. باشد یم

مربوط به آخرين تحقيقات مالقات کردند و بهترين 
شيوه فعلی را شناسايی کردند و به راهبردهايی 

به طور . پيش رو دست يافتند یها چالشبرای رفع 
مداوم، تيم به دنبال راه حلی برای حمايت از تمام 

در کسب آمادگی رفتن به  K-12دانش آموزان 
 غلی کالج و آمادگی ش

مردودی منحصر به فرد  یها دورهتجديد  های ينهگزاز جمله 
 .بود

 

 هدف
طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی منطقه آموزشی با 

تجديدشده استوار شده  يتیمأمورو  بخش الهام یانداز چشم
است که بر مسئوليت جمعی منطقه آموزشی برای پشتيبانی 

و تصميم هيئت مديره برای به صفر رساندن نرخ  A-Gاز 
اين طرح که به موجب . کند یمتأکيد ] تک تحصيل[ريزش 

پيش رو شکل يافته و به  یها چالشبسياری از  های يتواقع
موجب نيروی بالقوه بسياری از دانش آموزان پيش برده 

که هنوز بالفعل نشده است، بازتاب تعهدی مشترک  شود یم
 متنوعازی و توانمند سازی دانش آموزان برای آماده س

LAUSD  برای يک دنيای جهانی است که به سرعت در
اين منطقه آموزشی با ايجاد آگاهانه سيستم . حال تغيير است

ها، ايجاد ساختارهای پشتيبانی، و هماهنگی منابع، در 
، و آماده تر آگاهپيشرفت و توسعه شهروندانی باسواد، 

 . در حال سرمايه گذاری استحضور در دنيای جهانی 
 

که در آن  یا جامعهطرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی به 
که تعهد مشترک منطقه  دارد یماظهار  شود یماجرا 

آموزشی خواستار اين امر است که هر دانش آموزی در 
هر کالس و در هر سطح، با شروع در قبل از مهدکودک 

)Pre-K) به تجارب آموزشی دقيق، مشارکتی و با کيفيت ،
باال، دسترسی عادالنه داشته باشد تا به طور کامل دانش 

در  العمر مادامآموزان را برای کالج، شغل و موفقيت 
اجرای کامل اين طرح، . آماده کند 21جامعه جهانی قرن 

همراه با نظارت بر پيشرفت و هم ترازی راهبردی منابع 
برای موفقيت دانش آموزان حياتی ) ی و زمانیانسانی، مال(

 .است
 

اين طرح چالش آمادگی کالج و آمادگی شغلی را از طريق 
) 12مهدکودک تا کالس ( Pre-K-12لنز چند سطحی 

اين امر مستلزم هماهنگی، همکاری و . کند یمنظاره 
 - Pre-K(مختلف نظام آموزشی  یها بخشهمبستگی 

 می ذينفعان،و مشارکت فعاالنه تما) کالج

خانواده و اعضای انجمن و جامعه /از جمله والدين
انتقال بين مقاطع مختلف، از پيش مهد . باشد یم
)Pre-K ( به مهد کودک، پايه پنجم به ششم، و پايه

هشتم به نهم منحصرًا نقاط بحرانی در زنجيره 
که در پاسخ به عالئم هشدار دهنده  باشند یمآموزش 

 . دامات الزم صورت گيرددر اين زمينه بايد اق
 

اگر چه طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی 
LAUSD  به عنوان بازتاب مسيری مشخص است و

، کند یميک راهنما برای اقدامات فعلی و آتی عمل 
اما به مدارس و مناطق آموزشی محلی برای تعيين 

دستيابی به اهداف تعيين شده استقالل عمل  یها روش
بخش آموزش بر اجرای استانداردهای . داده است

کاليفرنيا نظارت کرده، توزيع عادالنه منابع را بر 
، به ايجاد و کند یممدرسه تضمين  يازهایناساس 

و  پردازد یمپرورش مهارت و استعداد حرفه ای 
، کند یماطالعات را برای نظارت بر پيشرفت منتشر 

که باعث بهبود تدريس و يادگيری و بازده دانش 
 . آموزان خواهد شد

 

تجزيه و تحليل داده منطقه آموزشی به طور واضح بر 
اين نياز تأکيد دارد که مربيان در سراسر منطقه 

مصمم در تحقق اين تعهد مشترک به منظور اجرای 
، و ارائه پشتيبانی مصمم و ها برنامه يتتثبراهبردها، 

 شود یمبا اراده عمل کنند که باعث گسستگی موانعی 
که در مسير آمادگی کالج و آمادگی شغلی بسياری از 

 های يتجمع به خصوص، LAUSDدانش آموزان 
 .محروم قرار دارند
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طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی شش هدف کليدی 
آکادميک، و هشت زمينه حياتی خاص برای زنجيره 

 .  کند یمرا مشخص  Pre K-12آموزشی 
 

 اهداف آکادميک 
 :دانش آموزان

به سطوح معيار سوادآموزی و حساب در  •
  یها کالس

PreK-8 خواهند رسيد 
را در هنرهای » استاندارد يا فراتر از آن«نمره  •

و رياضيات در آزمون ) ELA(زبان انگليسی 
Smarter Balanced Assessments 

Consortium (SBAC ( 8-3 یها کالسدر 
 را کسب خواهند کرد

زبان آموزان از معيار تعيين سطح مجدد برای  •
اوليه انگليسی و کارنامه  یها مهارتانگليسی، 

نمرات برخوردار خواهند بود؛ تعيين سطح به 
 به زبان انگليسی طی پنج سال مسلطعنوان 

نمره سطح آمادگی کالج را در آزمون ارزشيابی  •
SBAC  کالس يازدهم کسب خواهند کرد 

شامل (تمامی پيش نيازهای فارغ التحصيلی  •
خواهند  12-9 یها کالسرا در ) A-G یها دوره

 گذراند
تعيين سطح پيشرفته دسترسی  یها دورهبه  •

به ويژه دانش  AP یها آزمونخواهند يافت و در 
محروم، موفق  های يتجمعآموزان متعلق به 

 خواهند شد
 

، کند یماين طرح که مشابه يک قطب نما عمل 
آموزان را در مسيرهای مختلف راهنمايی کرده،   دانش

قرار داده و در صورت نياز  ها آنرا در مسير  يیها پل
تا تمام  کند یمپشتيبانی و حمايت ارائه  ها آنبه 

آموزان مسير به قله موفقيت که همان فارغ  دانش
التحصيلی با آمادگی برای کالج و شغل يابی است را 

مختصات اوليه اين قطب نما که از مأموريت، . بپيمايند
تشکيل شده  LAUSDکليدی اهداف و راهبردهای 

، مراحل )در هشت زمينه اساسی ذکر شدند(است 
حياتی، تصميمات و اقدامات الزم برای  یها انتخاب

تمامی دانش آموزان جهت رسيدن به قله را پيش روی 
 . دهد یمقرار  ها آن

 

 :هشت زمينه حياتی خاص
 

هر زمينه اساسی ذکر شده نمونه ای از يکی از 
در دسترس دانش آموزان را در مسير  های يتحما

 .حرکت به قله موفقيت داراست
 

اصالح  برنامه آموزشی تراز شده و استاندارد .١
تدريس و يادگيری از طريق برنامه آموزشی 

تراز شده و استاندارد، فناوری آموزشی و 
ايجاد مهارت و تسلط حرفه ای مؤثر برای 

 پيشبرد موفقيت دانش آموزان

 یها فرصت، و A-Gکاليفرنيا، دوره  یاستانداردهادر 
 .يادگيری پيشرفته

  ايجاد طرح جديد فناوری آموزشی با استفاده
از تکنيک های يادگيری تلفيقی به منظور 
ظرفيت سازی در دانش آموزی به عنوان 

 .فراگيران ديجيتال
 

 آموزش زبان و سوادآموزی موثر  .٢
ارائه آموزش کارآمد زبان، سوادآموزی و مهارت 

به منظور افزايش تسلط و مهارت در  دن خوان
برای بهبود نرخ  ،ها يهپاو کليه  ها رشتهتمامی 

تعيين سطح مجدد زبان آموزان انگليسی طی پنج 
 .سال برای حمايت از يادگيری دانش آموزان

  اجرا و نظارت بر استانداردهای اساسی
 یها مهارتسوادآموزی و آموزش زبان و 

 .Pre-K-2نوشتاری از 
 

 پشتيبانی چند اليه رفتاری و آکادميک  .٣
اجرای نظام پشتيبانی چند اليه رفتاری و آکادميک 

به منظور از بين بردن شکاف و اختالف در 
، ريشه کن کردن ريزش و ترک تحصيل، موفقيت

و ايجاد مساوات و ارائه امکان دسترسی به منابع 
، زبان آموزان (ELs(به زبان آموزان انگليسی 

، دانش آموزان معلول (SELs(يار انگليسی مع
)SWD) ،نوجوانان بزرگ شده در پرورشگاه ،

دانش آموزان اهل آمريکای التين، و دانش آموزان 
 .آفريقايی آمريکايی

  توسعه پروژه ديپلم)Diploma Project (
، حضور و غياب و ها کالس یها دادهکه از 

رفتاری برای راهنمايی جهت  یها داده
 یها تالشکاهش ريزش و ترک تحصيلی و 

 .کند یممداخله ای استفاده 
 

 فرهنگ آموزشی  .۴
ايجاد فرهنگی که اعتقادات مثبت توانايی آکادميک 
هر دانش آموز را تقويت کند و والدين و جامعه را 

به عنوان همراهانی در آموزش دانش آموزان 
 .مشارکت دهد ها آنبرای موفقيت تمامی 

  ايجاد فرهنگ رفتن به کالج و کسب آمادگی
 .شغلی در تمام مدارس

  توسعه مشارکت اتحاد کالج با کالج ايالتی
 .کاليفرنيا و جامعه محلی

 

 استفاده از اطالعات  .۵
استفاده از داده و اطالعات برای پيش بردن 

آموزش و برای ) اصلی و مداخله ای یها برنامه(
هدايت و اطالع رسانی خط مشی و اقدامات 
منطقه آموزشی، از جمله تخصيص منابع به 

 منظور بهبود 

 

 .بازده دانش آموزان
  استفاده از سيستم هشدار اوليه برای

شناسايی دانش آموزان در خطر احتمالی، 
در مراحل گذار و انتقال از  به خصوص

مدارس ابتدايی به راهنمايی و راهنمايی 
 .به دبيرستان

 

  تدريس و اقدامات مديريتی با کيفيت باال  .۶
ايجاد امکان دسترسی به بازخورد و نظرات 

رشد حرفه  یها فرصتمنصفانه، سرپرستی، و 
ای برای مربيان، تيم رهبری آموزشی، و مديران 

به طور کامل از  ها آنکه برای اطمينان از اين
نوآورانه منطقه آموزشی، از جمله  یها طرح

و الزامات فارغ التحصيلی  A-Gتوالی دوره 
 .اطالع داشته باشند

  ارائه آموزش به همه معلمان و مديران
دوره متوسطه در رابطه با الزامات فارغ 

 .A-Gالتحصيلی شامل 
 

 ]مردودی[تجديد دوره  .٧
متعدد با استفاده از مدل های  یها فرصتارائه 

مبتنی بر  یها برنامهآموزش مجازی و تلفيقی، 
 Beyond the یها برنامهتسلط و پشتيبانی از 

Bell دخيل برای  یها سازمان يرو سا
دانش آموزان کالس  يازهاینپاسخگويی به 

برای گذراندن الزامات دوره  2017و  2016
A-Gصيلی ، و در نتيجه افزايش نرخ فارغ التح

 .و کاهش ترک تحصيلی
  و  ها دورهتجديد  یها فرصتارائه

واحدهای مردودی با مدل آموزش 
مجازی و تلفيقی با پشتيبانی از رويکرد 

 .تسلط آموزی
 

 مشارکت والدين و جامعه  .٨
افزايش مشارکت و نظارت با ارائه آموزش برای 

در مورد نقش و مسئوليت آنها به  ها خانواده
عنوان شرکای کارکنان مدرسه برای حمايت از 
موفقيت و پيشرفت تحصيلی، شامل شرکت در 

نمايندگان . فارغ التحصيلی فردی یها طرح
 Parent and(انجمن والدين و اجتماع 

community ( به والدين و سرپرستان برای
به  يژهبه و، کنند یمکمک به کودکان خود کمک 

، تا برای اند افتادهکسانی که در اين مسير عقب 
 .کالج و اشتغال آماده شوند

  ها خانوادهمشارکت دادن دانش آموزان و 
فارغ  یها طرحبرای شرکت در 
 .التحصيلی فردی
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 چشم انداز
و با آمادگی رفتن به  کند یميک آموزش با کيفيت در يک محيط امن، و دلسوزانه دريافت  LAUSDهر دانش آموز 

 .شود یمکالج و کسب اشتغال فارغ التحصيل 

 

 

 مأموريت
ما فرهنگی از يادگيری را ايجاد خواهيم کرد که دانش آموزان را از طريق آموزش نوآورانه و با کيفيت باال مشارکت 

مسئول و متعهد به عملکردی قوی خواهيم دانست؛ سپس شاهد اين امر خواهيم بود که تک دهد و همزمان خود را 
 .تک دانش آموزان با آمادگی برای رفتن به کالج و نيز آمادگی شغلی فارغ التحصيل خواهند شد

 
 برنامه تدريس و يادگيری جامع

 

LAUSD  به عنوان دومين منطقه آموزشی بزرگ
 یها مؤلفهدر کشور، نظامی پيچيده است که از 

ارزشمند و حساس زيادی از يک برنامه تدريس و 
گرچه بايد بزرگی . يادگيری جامع تشکيل شده است

و پيچيدگی منطقه آموزش خود را تصديق کنيم، اما 
موانعی برای رسيدن  توانند ینم های يژگیواين 

 —فارغ التحصيلی—موزان به موفقيت و دانش آ
برای اينکه دانش . در باالترين سطح خود باشند

آموزان به باالترين سطح سواد برسند، و برای 
اينکه به متفکران منتقد، همکاران، مخترعان و 

بازوهای کمکی جامعه تبديل شوند، بايد تمام 
و  واحدها، ها شاخه، ها بخشمناطق آموزشی، 
ای رسيدن به هدف مشترک مناطق محلی بر

آمادگی کالج و آمادگی شغلی برای همه دانش 
 .همکاری کنند LAUSDآموزان 

 

موفقيت اين طرح، پيشرفت  يریگ اندازهمعيار 
، به باشد یمآکادميک هر يک از دانش آموزان 

گونه ای که آمادگی برای تحصيالت پس از دوره 
هر .  متوسطه و همچنين اشتغال را داشته باشند

برنامه منطقه آموزشی يا سيستم حمايتی اشاره شده 
در اين طرح با معيارهايی برای اجرا و نظارت بر 

 .هم تراز شده است ها داده
 

 ها دادهبر اين اساس، تجزيه و تحليل مداوم نتايج 
به ) Pre K-12(ای هر برنامه منطقه آموزشی بر

عملکرد تحصيلی دانش  دهد یمرهبران امکان 
آموزان را ارزيابی کنند و در مورد چگونگی 

تقويت اجرايی و يا هم تراز کردن منابع و پشتيبانی 
پذيرش مسئوليت برای . آگاهانه تصميم گيری کنند

 موفقيت همه
 

ه در اين طرح بر عهده شرح داده شد یها برنامهراهبردها و 
يک بخش، يک گروه از افراد، يا حتی منطقه آموزشی مرکزی 

آموزش يک دانش آموز شامل روابط پيچيده بين . باشد ینم
مدرسه و خانواده، مدرسه و منطقه آموزشی، و منطقه آموزشی 

تعهد و مسئوليت پذيری يک مسئوليت . باشد یمو جامعه بزرگ 
رکزی، از جمله بخش آموزش، مشترک بين منطقه آموزشی م

نيز در آن  ها خانوادهمناطق محلی و مدارس است و والدين و 
 .سهيم هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه گيری
 

طرح آمادگی کالج و آمادگی شغلی برای قرار دادن آن در 
قفسه کتاب نوشته نشده است؛ اين يک قطب نما و راهنما 
برای کمک به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در حال و 

به آن به عنوان يک  LAUSDبايد کل جامعه  .آينده است
فرصت فوق العاده برای ايجاد تغييرات عميق در زندگی هر 

را  ها آنکودک نگريسته شود که فرصت خدمت رسانی به 
چالشی پيش روی همه ذينفعان مشاهده آمادگی کالج و .  ايم يافته

 است  Pre-K-12آمادگی شغلی از دريچه لنز چند سطحی 

ماهنگی و اين امر مستلزم همکاری، ه.  است
 .همبستگی در تمامی سطوح است

 

اين طرح به تعامل فعال همه ذينفعان منطقه 
آموزشی، از جمله والدين و خانواده، اعضای 
جامعه و شرکای منطقه آموزشی نياز دارد، تا 

از  نظر صرف-تضمين شود تمام دانش آموزان 
ماهيت قومی نژادی، شرايط اجتماعی و 

 -فرهنگی يا زبانی یها تفاوتاقتصادی، 
اگرچه . به سطوح باال دست يابند توانند یم

مهمی روبرو  یها چالشمنطقه آموزشی با 
است، تمرکز بر روی آمادگی کالج و آمادگی 
. شغلی بايد در اقدام جمعی منطقه بازتاب يابد

صرفنظر از نقشی که بر  LAUSمدرسان 
عهده دارند، بايد کار خود را بر اين تعهد 

استوار کنند که هر دانش آموز يک 
آموزش با کيفيت باال دريافت خواهد کرد، 

پيشرفت تحصيلی ممتازی را تجربه 
، و برای موفقيت در کالج، مشاغل کند می

 .آماده است 21و اقتصاد جهانی قرن 
 

 


