New Mexico Every Student Succeeds Act, ESSA
Stakeholder Engagement Focus Group Questions
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تحدي معاٌٌر المحتوى االكادٌمً
تؤدي الى :تخٌل ان كل طالبنا ٌكونون مهٌئون اكادٌمٌا للكلٌه ،الوظٌفه و النجاح فً الحٌاة .لنتحدث عن كٌف ٌمكنك ان تتصور
المعاٌٌر االكادٌمٌه لضمان نجاح طالبنا.
 -1فكر لدقٌقه عن مهارات المعرفه ،و المواقف التً وصفتها بالمهمه .عندما سٌتخرج طالب رٌاض االطفال االن من المدرسه
الثانوٌه فً سنة  ،0202-0202فأي واحده من هذه ستكون االكثر اهمٌه لنجاحهم؟
أ .اي واحده من هذه ٌتم صقلها حالٌا عند الطالب فً مدارسنا؟
ب .رجاء وضح اي قطع او نواقص تراها موجوده بٌن احتٌاجات خرٌجٌنا فً المستقبل و ما ٌتعلمونه حالٌا فً
نظام المدارس.
تقٌٌم الطالب االكادٌمً العالً الجوده
ٌؤدي الى :التقٌٌم السنوي -امتحان البارك ( ) PARCCاو شًء اخرٌ -تم اعطائه لهم .لنتحدث عن الشًء المهم بالنسبه لكم بما ٌخص
برنامج التقٌٌم.
 -1كم مره ترغب فً تشخٌص التقدم االكادٌمً؟
 -0ما هً الطرق البدٌله التً ٌستطٌع من خاللها الطالب اظهار و اثبات كفائاتهم و التً ٌمكن استخدامها الجل التخرج؟
 -3هل تعتقد انه ٌجب ان تكون اولوٌة التقٌٌم فً المدرسه الثانوٌه العداد الطالب المتحان الدخول للكلٌه او الجل شهادات
الصناعه؟ هل تعتقد ان المدارس الثانوٌه ٌجب ان تكون قادره على استعمال هذا التقٌٌم الجل قٌاس اداء الطالب؟
نظام المساءله على مستوى الوالٌه
ٌؤدي الى :خالل هذه الفتره ،سنناقش مساءلة المعلم و مساءلة المدرسة .سوف اسأل اساله متشابهه و لكن مختلفه قلٌال لكل واحد.
مساءلة المعلم
 -1ما هو الشًء االكثر اهمٌه لقٌاسه ضمن تقٌمات المعلم؟
 -2تعقٌبا على ما سمعت ،ما هً اهم  2من اولوٌاتك ؟
 -3ما هً افضل السبل التً تستطٌع فٌها الحً او المقاطعه (او اي وحده اخرى او الناس) مساعدة المعلمٌن الذٌن لدٌهم
صعوبات؟
مساءلة المدرسه
تؤدي الى :هل تتذكر اجوبتك حول المهارات التً سٌحتاجها طالب رٌاض االطفال فً العام  2222-2222رجاء ناقش التالً.
 -1ما الذي تثمنه فً مدرستك او فكر ما هو اهم شًء بالنسبه لك و الذي تستطٌع ان تفعله مدرستك؟ ما هً الطرق التً تستطٌع
فٌها مدرستك ان تخاطب هذه القٌم؟
( °البدٌل) استطالع نعم /ال – هل تشعر ان مدرستك تخاطب ما تشعر هو اهم شًء لنجاح ابنك /ابنتك الطالبه؟
▪ للذٌن اجابوا نعم :ما هً الطرق التً خاطبت فٌها مدرستك هذه المهارات؟
▪ للذٌن اجابوا ال :ما هً الطرق التً لم تخاطب فٌها مدرستك هذه المهارات؟
 -2ما الذي تتمنى تقٌٌمه و قٌاسه فً مدرستك و الذي ال ٌتم فعله حالٌاً؟
 -3تعقٌبا على ما سمعت ، ،ما هً اهم  2من اولوٌاتك ؟
 -4ما هً افضل طرٌقه تستطٌع فٌها الوالٌه و الحً مساعدة المدارس التً تواجه الصعوبات؟

تحدي معايير المحتوى االكاديمي (اختياري)
استطالع نعم /ال -هل تشعر ان مدرستك تخاطب ما تشعر انه اهم شًء لنجاح ابنك /ابنتك الطالبه؟
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