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 (  مدرستي) My School عن نبذة

 .اسمها أو منطقتها أو المدرسة موقع أساس على المعلومات هذه عن البحث ويمكن. أسترالية مدرسة 0099 من أكثر عن عامة معلومات اإللكتروني My School موقع يعرض

 هذه مقارنة يمكن(. NAPLAN) والحساب والكتابة القراءة – الوطني التقييم برنامج من نتائج عن وكذلك مدرسة، كل عن وسياقية إحصائية معلومات اإللكتروني الموقع ويعطي

 NAPLAN موقع في الوطني التقييم برنامج عن معلومات على العثور يمكن. أستراليا أنحاء كل في إحصائيا   مشابهة خلفيات من طالبا   تخدم التي المدارس من بنتائج المعلومات

 (.www.nap.edu.au الموقع تفقّد) اإللكتروني

 المدارس عن بيانات جمع عن المسؤولة األسترالية الحكومة في القانونية الهيئة وهي ،(ACARA) والتقارير والتقييم للمناهج األسترالية الهيئة My School إدارة تتولى

 .وطني منهج وإعداد والحساب، والكتابة القراءة في الوطنية التقييمات وإدارة عنها، واإلبالغ األسترالية

 مجموعة يضم وهو. البعض بعضها من تتعلّم لكي األسترالية للمدارس وفرصة األسترالية، المدارس عن المزيد يعرفوا لكي للجميع فرصة اإللكتروني  My School موقع يوفر

 في طفل كل حصول ضمان على للمساعدة أخرى معلومات جانب إلى العريض، والمجتمع الطالب ووالدو والمدارس المعلمون يستخدمها أن يمكن التي النوعية جيدة البيانات من

 . الجودة عالي تعليم على صف غرفة كل

استخدام موقع My School اإللكتروني  

 ،NAPLAN في طالبها أداء ومتوّسط مدرسة، لكل الطالبية السكانية المجموعة عن معلومات على العثور يتوقعوا أن My School موقع لمتفقّدي يمكن التحديد، وجه على

 الطالب حضور معدالت مثل أخرى، مفيدة بيانات توجد كما. األسترالية المدارس كل مع بالمقارنة المدرسة، عن مالية بيانات إلى باإلضافة الزمن، بمرور الطالب تقّدم إلى وإشارة

 .مدرسة كل في الموظفين وأعداد

 طالبا   تخدم التي المدارس على التعّرف بهدف( ICSEA) المجتمعية التعليمية االجتماعية الخاصية مؤشر يسّمى والمدارس الطالب لخصائص مؤشرا   اإللكتروني الموقع يستخدم

. مدرسة لكل ICSEA قيمة لحساب المدرسة، في التسجيل بيانات جانب إلى العلمي، تحصيلهم ومستوى الطالب والدي مهن عن معلومات استخدام يتم. إحصائيا   مشابهة خلفيات من

 .المدرسة في للطالب التعليمية الخاصية متوّسط مستوى القيمة هذه تمثل

 أخرى مدارس من التعلّم من أدائها تحسين إلى تسعى التي المدارس يمّكن وهو. ومفيدة عادلة بطريقة ومقارنتها الوطنية االختبارات في الطالب نتائج فهم من ICSEA مؤشر يمّكن

 .إحصائيا   مشابهون أهلوها

 :   لـ My School موقع استخدام والمجتمع واآلباء واألمهات والمعلمين المدارس بإمكان

 وطنيا   متسقة مؤشرات باستخدام مدرسة أية عن معلومات إلى الوصول 

 أستراليا في المدارس كل ومع إحصائيا   مشابهة خلفيات من طالبا   تخدم التي المدارس إنجاز متوّسط مع ما مدرسة في الطالب منجزات مقارنة 

 للطالب بارز تقّدم فيها يظهر التي المدارس فيها بما عنها، والتعلّم عالية نتائج تحقق التي المدارس على التعّرف 

 المحلي المجتمع في المدارس ألداء أكبر فهم كسب. 

 
 :هي الرئيسية الالئحة في بنود خمسة عبر الموقع تصفّح My School موقع متفقّدو يستطيع

 المدارس عن عامة معلومات 

 للمدرسة المالية األوضاع 

  NAPLAN 

 VET المدارس في 

 المحلية المدارس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

معلومات عامة عن المدارس 

 :يلي ما تشمل عامة معلومات صفحة مدرسة لكل

 للمدرسة موجز وصف 

 فيها المسّجلين وإجمالي ونوعها المدرسة منطقة عن معلومات تشمل المدرسة عن حقائق 

 التعليم وغير التعليم موظفي أعداد 

 المالية المدرسة معلومات عن ملخص 

 له تابعة تكون الذي النظام أو المدرسة بمنطقة الخاص اإللكتروني الموقع إلى رابط االنطباق وعند اإللكتروني، المدرسة موقع إلى رابط 

 الطالب خلفيات حول المدرسة مستوى عن بيانات 

 المجتمعية التعليمية االجتماعية الخاصية مؤشر على المدرسة قيمة (ICSEA) 

 الحضور ومعّدالت المسّجلين الطالب أعداد 

 العليا الثانوية للمدارس التعليمية المحّصالت 

 المهني والتدريب التعليم دورات في المسجلين الطالب أعداد عن ملخص (VET )المدرسة في الحرفية والتدريبات والتلمذات. 

األوضاع المالية للمدرسة 

 تقارير صدرت تقويمية سنة لكل الرأسمالية النفقات وكذلك – المدرسة تشغيل لدعم المتاح الدخل مبلغ أي – المتكّرر الدخل البيانات هذه تشمل. مدرسة كل عن مالية بيانات نشر يتم

 (. إضافية معلومات) ’More information‘ بعنوان التي الموقع صفحة في وذلك الموارد قائمة في PDF صيغة في المالية للتقارير مفّصلة شروح تتوفر. بشأنها مالية

  NAPLAN نتائج 

 :هي ميادين، خمسة في مشتركة وطنية اختبارات باستخدام الطالب NAPLAN يقيّم

 القراءة 

 الكتابة 

 التهجئة 

 الوقوف وعالمات النحو 

 الحساب. 

 .NAPLAN الختبارت أستراليا أنحاء كل في الحكومية وغير الحكومية المدارس في 0و 7و 0و 3 الصفوف طالب جميع يخضع

 .فيها NAPLAN اختبارات إجراء تم سنة لكل البيانات هذه تتوفر. الصفوف مستويات من ولكل   االختبارات ميادين من لكل   NAPLAN بـ خاصة بيانات اإللكتروني الموقع يعطي

 للطالب بالنسبة الطالب لتقّدم تحليال   يعرض كما. األسترالية المدارس ولكل إحصائيا   مشابهة خلفيات من طالبا   تخدم التي والمدارس المختارة للمدرسة NAPLAN نتائج تظهر

 . صفّين مستوى على نتائج ولهم ذاتها المدرسة في مناسبتين في NAPLAN الختبارات خضعوا الذين

 VET في المدارس  

 مستوى أساس على مفروزة الطالب أكملها التي والمؤهالت الدورات في التسجيالت عدد اإللكتروني الموقع يعرض ،VET دورات يدرسون طالب فيها التي للمدارس بالنسبة

 .الصناعي الميدان( االنطباق عند)و المهارات

المدارس المحلية  

 استخدام لتسهيل المدارس عن العامة المعلومات صفحات إلى روابط وتُعرض. المختارة المدرسة من كيلومترا   09 ضمن تقع مدرسة 09 إلى يصل بما قائمة على االطاّلع يمكن

 . ذاتها المنطقة في أخرى مدارس جانب إلى المدرسة موقع رؤية من المستخدم تمّكن خرائط رسم وظيفة وهناك. للموقع الزائر

 

 


