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 عن طالب االبتدائية والثانوية المدرسيةتقارير ال
 معلومات أساسية

يساعدانكم في االطالع على مدى تقّدم ابنائكم وكيفية قيام المدرسة تقريرين  كل سنة ستستلمون أولياء اموركأهل/مقدمي رعاية/
 بدعم نموهم وتطورهم.

 تعلّم مدى تقارير عنالالتخطيط والتدريس والتقييم وإعداد في  )Australian Curriculum‘ (المنهج االسترالي’ على المدرسون يعتمد
ويستطيع القيام به  الطالب هرفب االستراليين، ولما يجب ان يعيضع معايير عالية لما يجب تدريسه لجميع الطال ، وهو منهجهمطالب

 تقّدمه في الدراسة. حل المختلفة منالمرا في كل مرحلة من

ما يجب ان لطالب وله دريستوجد معايير لإلنجازات في كل مجال من مجاالت التعلّم. تصف هذه المعايير وبلغة بسيطة ما يجب ت
 بشكل نموذجي في نهاية كل مرحلة دراسية. به القيام  ايفهموه ويستطيعو

يؤمل من  الفترة الزمنية التيكذلك درس من الدروس ولكل مرحلة دراسية، و نحثكم على االطالع على المعايير الموضوعة لكل
. www.australiancurriculum.edu.auاالنترنت:  على‘ المنهج االسترالي’ موقع فيوذلك  هذه المعايير، فيها الطالب ان يستوفي

 ذلك أمثلة مفيدة ألعمال طالب في مستويات مختلفة من اإلنجازات.يتضمن هذا الموقع ك

 ؟مدرسيةتقارير الالما هي متطلبات 

م ابنائكم المدرسة بالتواصل معكم وإعالمكم بمدى تقدّ  بواسطتهاية هي مجرد طريقة واحدة من عدة طرق تقوم مدرسان التقارير ال
 في الدراسة.

 ما يلي:ب متازاني د األهل ومقدمي الرعاية بتقريرينبتزوي ل سنةوفي ك تقوم جميع مدارس جنوب استراليا

 مهتفاصيل عن جميع الدروس التي يدرسها ابناؤتقديم  •
 مقياس إنجازات مكون من خمس درجاتاالستناد على  •
 استخدام لغة بسيطة •
 تحديد مجاالت القوة والمجاالت التي بحاجة للمزيد من التقوية. •

 
يدعمه وصف لما وهو مقياس ، A-Eلى السنة العاشرة على مقياس إنجازات إالسنة االولى و من طالبللالمدرسية  تقاريرالتستند 

 .محدد بالمقارنة مع معيار إنجاز في الدراسة م الطالبتقدّ  بخصوصتعنيه كل درجة 

خاص  نجازإة مع معيار م الطالب خالل السنة بالمقارنتقدّ  مدى اما تقارير مرحلة االستقبال فإنها تستخدم كلمات وصفية توضح
 مرحلة االستقبال.ب

 كيف يقوم المدرس بوضع الدرجات؟

بالمقارنة مع معايير دلة على مدى تقّدم الطالب األجمع و مختلفة للتقييمالدوات األوستراتيجيات االيستخدم المدرس نطاقا من 
توازنيا الختيار افضل درجة حكما يتخذ المدرس ، وباالستناد الى هذه األدلة ‘المنهج األسترالي’في المنصوص عليها اإلنجاز 

الذي  من الدرجات في الصفكل درجة لن يضع عددا محددا بأ غير مطالب المدرس ان. ه الطالبحققالذي  ستوىتتطابق مع الم
 .هسيدربت يقوم

 المدارس؟ وسائل التبليغ التي تستخدمهاما هي األنواع األخرى من 

بإمكانكم أيضا طلب  المدرسين وأولياء األمور. اجتماعاتأبنائكم بواسطة طرق متنوعة بضمنها معكم حول تعليم  ةتتواصل المدرس
 من خالل االتصال بالمدرسة وتحديد موعد مناسب للطرفين لاللتقاء بمدرس ابنكم. ، وذلكفي أوقات أخرى تمقابالإجراء 
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 ؟A-Eدرجات  هتعني الذي ما

 م الطالب بالمقارنة مع معايير اإلنجازتقدّ  مدى أو ما يعادلها من الكلمات في إعداد تقارير عن A-Eيستخدم المدرسون درجات 
 تصف هذه الدرجات نطاقا من اإلنجازات يتراوح من حد أدنى الى ممتاز.‘. المنهج األسترالي’في  المنصوص عليها

 يوضح الجدول التالي ما تعنيه كل درجة من تلك الدرجات.

 ر اإلنجاز، فإن الطالب...معيا مراعاةب 

A  ما هو مؤمل في هذه السنة الدراسية.لنسبة  ممتازإنجازه 

B  ما هو مؤمل في هذه السنة الدراسية.لنسبة  جيدإنجازه 

C  لما هو مؤمل في هذه السنة الدراسية.نسبة  مقبولإنجازه 

D  لما هو مؤمل في هذه السنة الدراسية.نسبة  جزئيإنجازه 

E  لما هو مؤمل في هذه السنة الدراسية.نسبة  حد أدنىإنجازه 

 
في الحاالت  عرفةالم تلك للموضوع ويمكنه تطبيق عميقاقد اظهر معرفة شاملة وفهما الى ان الطالب ‘ A’تشير درجة  •

 غير المألوفة.
 اكبير اهذا إنجاز رُيعتبوبشكل نموذجي ان الطالب ينجز ما هو مؤمل منه في هذه المرحلة من تعليمه. ‘ C’تعني درجة  •

 نظرا للتوقعات العالية الموضوعة في كل معيار من معايير اإلنجاز.
 ار اإلنجاز.يمازال في بداية عمله نحو تحقيق معان الطالب ‘ E’تعني درجة  •

 
/أولياء جانب واحد من عدة جوانب يتضمنها التقرير المقّدم لألهل/مقدمي الرعايةة بها هي قوالمالحظات المرف A-Eان درجات 

 :كذلك المعلومات التاليةعلى  حتويي ان لتقريرل يمكن األمور، حيث

 معلومات حول تنمية الطالب من الناحية االجتماعية •  نقاط قوة الطالب والمجاالت التي بحاجة لتقوية •

 مشاركة الطالب في البرامج واألنشطة المدرسية • االستراتيجيات المطلوبة للمساعدة في تقّدم الطالب •

 الحضور • تجاه التعلّم وااللتزام به الطالب لوكس •
 التقرير المدرسي تتخذها المدرسة بالتشاور مع مجتمعها. ضمونان القرارات المتعلقة بشكل وم

 ؟A-Eان تحتوي درجات  مدرسيةتقارير الالهل يتوجب على جميع 

لمستوى الحالي االئم على أفضل وجه ي معين إنجاز اريان مدى تقّدم بعض الطالب وما انجزوه سيتم التبليغ عنه بالمقارنة مع مع
 لمنجزاتهم، ويمكن اتباع هذا األسلوب في بعض مجاالت التعلّم أو في جميعها. كما يمكن بدال عن ذلك ان يتم التبليغ عن منجزات

تتفاوض مع ة ان ان من المتوقع من المدرس .وضعها في خطة تعلّم فردية خاصة بهبالمقارنة مع اهداف محددة يتم الطالب 
االهل/مقدمي الرعاية/أولياء األمور حول برنامج تعلّم بعض الطالب والترتيبات المناسبة إلعداد التقارير عنهم، كما يمكن أيضا 

 ومع مهنيين معنيين آخرين. إذا كان هذا مناسبا التفاوض مع الطالب نفسه

المعاقين ومع الطالب المؤهلين الوافدين حديثا. ان الطالب ض مع بعالمدارس العامة  فييمكن اتباع األسلوب المذكور أعاله 
لفترة قد  A-Eال تعطى لهم درجات ) قد IELP/NAPالطالب الذين أكملوا برنامج اللغة االنكليزية المكثف/برنامج الوافدين حديثا (

يستلمون تقارير تصف  IELP/NAPالطالب الدارسون في برامج  .اللغة بعد اتمامهم برنامجمن تصل الى حد ستة فصول دراسية 
 .A-Eمنجزاتهم بدال عن اعطائهم درجات 
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