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Parent Dashboard - استبيان اآلباء 
 

لتعزيز  Parent Dashboardعلى تطوير  New York State Education Department (NYSED)تعمل إدارة 
الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء المدرسة، وغيرها من البيانات الخاصة بمستوى المدرسة لآلباء 

 .في والية نيويورك ESSAوالجمهور. وُيعد هذا جزًءا من خطة قانون 

 

. Parent Dashboardردود األفعال من اآلباء وأصحاب المصالح لالستدالل بها في العمل على تطوير  NYSEDتجمع 
 هذه االستجابات لتحديد البيانات األكثر أهمية لآلباء والجمهور. NYSEDستستخدم 

 

مفيدة قدر  Parent Dashboardدقائق وإخبارنا كيف يمكننا جعل  5ُيرجى اإلجابة عن هذا االستبيان الذي قد يستغرق 
 اإلمكان.

 عنوان السؤال 

 . كيف يمكنك وصف نفسك بأفضل طريقة؟ علّم على كل ما ينطبق.1* 

 والد)ة( أو ولي)ة( أمر 

 طالب)ة( 

 موظف)ة( بالمدرسة/ بالمنطقة  

 عضو)ة( مجتمعي)ة( 

 مناصر)ة( تعليمي)ة( 

 غير ذلك )ُيرجى التحديد( 

 

 عنوان السؤال 

ا على معلومات بشأن المدرسة العامة المحلية الخاصة بك )على سبيل المثال: معدالت التخرج، 2*  . من أين تحصل حالّيًّ
 بيانات عن أداء الطالب، إلخ( في والية نيويورك؟ علّم على كل ما ينطبق.

 الموقع اإللكتروني للمدرسة 

 د إلكتروني من المدرسةرسائل بري 

 رسائل من المدرسة )عن طريق خدمة البريد األمريكي، أو مرسلة إلى المنزل مع الطالب( 

http://www.nysed.gov/essa/nys-essa-plan
http://www.nysed.gov/essa/nys-essa-plan
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 الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية 

 رسائل بريد إلكتروني من المنطقة التعليمية 

 رسائل من المنطقة التعليمية )عن طريق خدمة البريد األمريكي، أو مرسلة إلى المنزل مع الطالب( 

 The New York State Education Department 

 مواقع التواصل االجتماعي )على سبيل المثال: فيسبوك، تويتر، إلخ( 

 الجرائد 

 اإلذاعة 

 المنظمات المناصرة أو غير الهادفة للربح 

 ال أتلقى معلومات  عن المدرسة العامة المحلية الخاصة بي. 

 غير ذلك )ُيرجى التحديد( 

 

 عنوان السؤال 

 . ما الذى يمنعك من الحصول على معلومات عن المدارس العامة في نيويورك؟ علّم على كل ما ينطبق.3* 

 ال أعلم من أين أحصل على معلومات. 

 ليس لدّي وقت للحصول على معلومات. 

 المعلومات المتاحة محيرة وغير مفيدة. 

 ال أرغب في أن أتلقى معلومات عن المدارس. 

 لدّي جميع المعلومات التي أحتاج إليها. 

 غير ذلك )ُيرجى التحديد( 

 

 عنوان السؤال 

بالنسبة لك بخصوص الموقع اإللكتروني الحالي لبطاقة التقرير الخاصة بالمدرسة في نيويورك؟ . أي مما يلي صحيح 4* 
 علّم على كل ما ينطبق.

 لم أكن أعلم بوجود هذا المورد. 

 ال أعلم أين أجد الموقع اإللكتروني. 

 ستخدم موارد أخرى للحصول على معلومات بخصوص المدرسة المحلية الخاصة بي.ا 

 ّي أي اهتمام بهذا النوع من الموارد.ليس لد 

 غير ذلك )ُيرجى التحديد( 
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 عنوان السؤال 

 . ما نوع المعلومات التى قد تكون أكثر أهمية لمساعدتك في تحديد جودة المدرسة؟5* 

 = األكثر أهمية(: 1من فضلك رتب البنود التالية حسب درجة أهميتها )

 ESSAتصنيفات المساءلة الخاصة بقانون 

 إجادة اللغة اإلنكليزية 

 التغيب المزمن 

 معدالت التخرج 

 مستوى األمان في المدرسة 

 وجبات الغداء المجانية والمنخفضة السعر 

 حجم الفصل الدراسي 

 الجاهزية للكلية والمسارات المهنية والعمل المدني 

 درجات االمتحانات 

 عنوان السؤال 

 . عند االطالع على بيانات المدرسة، ما الذي يساعدك في تحديد السياق األكثر أهمية بالنسبة لك؟6 *

 مقارنة المدرسة بالمنطقة التعليمية 

 مقارنة المدرسة بالوالية 

 مقارنة المدرسة بنتائجها السنوية السابقة 

مقارنة المجموعات الفرعية من الطالب داخل المدرسة )على سبيل المثال: المجموعات اإلثنية، متعلمو اللغة اإلنكليزية،  
 إلخ.(

 عنوان السؤال 

. كم من الوقت تستغرق عادة في تصفح موقع إلكتروني يقدم بيانات ومعلومات عن المدرسة العامة المحلية الخاصة 7* 
 بك؟

 دقائق 5أقل من  

 دقائق 10إلى  5من  

 دقيقة 20إلى  10من  

 دقيقة 20أكثر من  

 عنوان السؤال 

 . كم من الوقت يمكنك قضاؤه في مشاهدة فيديو يوضح كيفية استخدام موقع إلكتروني جديد يقدم بيانات مدرسية؟8* 

 ال أفضل قضاء الوقت في مشاهدة فيديو توضيحي حول كيفية استخدام موقع إلكتروني. 
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 دقيقة واحدة أو أقل. 

 دقائق. 5من دقيقتين إلى  

 دقائق. 5أكثر من  

 

 شكًرا جزياًل على إكمال االستبيان. 

 

 ParentDashboard@nysed.govإذا كانت لديك استفسارات أو تعليقات، يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
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