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ل  ا قي  رت ي دما  ً عن ا ع قي جمي رت  طالب. ن
وزن، المواطنة، الحالة  بممارسة أي تمييز على أساس الِعرق، اللون، األصل القومي، الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية، اإلعاقة، العمر، الدين، الطول، ال( DPSCDال تقوم المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )

ليات القبول. هل لديك استفسارات؟ أو مخاوف؟ اتصل ة، النسب، المعلومات الوراثية، أو غيرها من الفئات المحمية بموجب القانون، في برامجها وأنشطتها التعليمية، بما في ذلك التوظيف وعماإلجتماعية أو األسرية، الحالة العسكري

 . West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 3011أو العنوان   dpscd.compliance@detroitk12.org( أو على الموقع اإللكتروني 313)240-4377بمنسق الحقوق المدنية على الرقم 

 (، DPSCDحضرة عائالت المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )

 
نظام عالمات قائم على المعايير للطالب من الروضة حتى الصف الثاني عشر حيث يتواءم التعليم الرئيسي ( ESEسيستخدم مكتب تعليم الطالب االستثنائيين )

إلى تطبيق وضع عالمات   للطالب( IEPمع العناصر األساسية. وقد أدى إدراك الحاجة إلى تقديم تقارير حول تقّدم ملموس متوافقة مع خطة التعليم الفردي )

الفردية والتركيز على  وإعداد تقارير "قائمة على المعايير". وقد سمح ذلك لمعلّمي تعليم الطالب االستثنائيين باإلبالغ عن المعلومات الخاصة بعناصر التعليم

 الدعم المطلوب للطالب بشكل فردي.   

 
والمناهج  العناصر األساسية لألساس المشتركفي تعليم الطالب االستثنائيين بشكل كامل مع تتواءم بطاقات التقرير من الروضة حتى الصف الثاني عشر 

 منطقة التعليمية. وتم وضع معايير بطاقات التقرير من خالل التحليل الدقيق لكل مجموعة من معايير العناصر األساسية لألساس المشترك.  الدراسية الخاصة بال

 

وكافة عشر، باإلضافة إللى ذلك، أصبحت مؤشرات التقّدم الخاصة بتعليم الطالب االستثنائيين متوافقة على مستوى الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني 
والتشخيص المزدوج(. تمثّل هذه المؤشرات الجديدة بشكل أكثر وضوحاً  ، MICI، MOCI، SCI، SXI، ASDمجاالت المحتوى في البرامج التالية )

يحرز فيها طالبك  إنجازات الطالب ضمن كل معيار يكون فيه التعليم األساسي متوائماً مع العناصر األساسية. وستساعدك هذه المؤشرات في فهم الطريقة التي 

مستقل )ال يحتاج إلى تحفيزات/دعم(" إلى أن الطالب يقّدم أداًء جيداً على   - 15التقّدم نحو المعايير البديلة على مستوى الصف في كل دورة. تشير عالمة "

تحفيزات/دعم"  3-2يحتاج إلى  -13د" أو عالمة "يحتاج إلى تحفيز/دعم واح - 14المستوى الوظيفي ويتطلب تعديالً محدوداً للمهارة/المفهوم. وتشير عالمة " 

  4يتطلب العمل خطوةً بخطوة ويداً بيد؛  -12تعديالً متوسطاً للمهارة/المفهوم. تشير عالمة "إلى أن الطالب يقّدم أداًء جيداً على المستوى المدعوم وتطلب 
 ويتطلّب تعديالً شامالً للمهارة/المفهوم. تحفيزات أو أكثر" إلى أن الطالب يقّدم أداًء جيداً على مستوى المشاركة 

 
 :  مؤشرات التقّدم األكاديمي

 = لم تتم معالجته بعد في المنهج الدراسي 10

 تحفيزات 4يتطلب اإلرشاد خطوة بخطوة والعمل يداً بيد؛ مع أكثر من  إنجاز المهّمة= أعاق السلوك  11

 تحفيزات/دعم  3-2= يحتاج إلى   13

 = يحتاج إلى تحفيز/دعم واحد  14

 = مستقل )ال يحتاج إلى التحفيز/الدعم( 15

 

 مؤشرات المواطنة وعادات الدرس )من الصف الثالث حتى الصف الثاني عشر( 
 المعايير  الوصف  العالمات 

يحافظ على مستوى عاٍل جداً من االنضباط الذاتي والسلوك النموذجي في الفصل  ممتاز 1
 الدراسي

2 
 

 يحافظ عادةً على مستوى مقبول من االنضباط الذاتي والسلوك في الفصل الدراسي ُمرضي

متدنياً من االنضباط الذاتي و/أو السلوك غير المالئم في غالباً ما يُظهر مستوًى   مواطنة غير مرضية/ضعيفة  3
 الفصل الدراسي

 
لمعرفة المزيد حول بطاقة تقرير العناصر األساسية من الروضة حتى الصف الثاني عشر في تعليم الطالب االستثنائيين، يُرجى زيارة  

 www.detroitk12.org/Page/7160 
على بطاقة تقرير الطالب، يُرجى طلب الدعم من معلّمه في تعليم الطالب االستثنائيين. إذا كان   . إذا كنت بحاجة إلى المساعدة لفهم ما يشير إليه كل معيار

االتصال  لديك أسئلة أو مخاوف أخرى حول بطاقات تقرير العناصر األساسية من الروضة حتى الصف الثاني عشر في تعليم الطالب االستثنائيين، يُرجى 
 بمكتب تعليم الطالب االستثنائيين.

 
 مع التقدير، 

 ( ESEمكتب تعليم الطالب االستثائيين )

مؤشرات المواطنة وعادات الدراسة )فصل من الروضة حتى الصف  

 الثاني فقط(:  

 = باستمرار  3

 = في بعض األحيان   2

 = نادراً  1

 

 

 

 

https://www.michigan.gov/mde/services/student-assessment/mi-access/funct-ind/content-expectations-for-ela-math-social-studies-and-science
http://www.detroitk12.org/Page/7160

