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(My School) درباره مدرسه من 
تارنمای My School شرح حال مختصر بيش از 9500 مدرسه استراليا را ارائه می دهد. اين اطالعات را با جستجوی محل مدرسه، دولتی يا 

غيردولتی بودنش، يا نامش می توان يافت.  

اين تارنما اطالعات آماری و بافتی- موقعيتی مربوط به هر مدرسه، و نيز نتايج برنامه ارزيابی ملی (National Assessment Program) – سواد 
خواندن و نوشتن و دانش اعداد و حساب (Literacy and Numeracy (NAPLAN)) را ارائه می کند. اين اطالعات را می توان با نتايج مدارسی 

National Assessment   مقايسه نمود که دانش آموزانی که از نظر آماری پيشينه های مشابه دارند را آموزش می دهند. اطالعات مربوط به
   ( www.nap.edu.au :اين تارنما را ببينيد) يافت NAPLAN را می توان در تارنمای Program

تارنمای My School توسط اوليای مسئول برنامه آموزشی مدارس، ارزيابی و گزارش دهنده استراليا (ACARA) اداره می شود.  
(Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) مرجع قانونی مسئول دولت استراليا برای گردآوری و گزارش دانسته های 

آماری مدارس استراليا می باشد که اداره امور ارزيابی های سراسری درمورد سواد خواندن و نوشتن و دانش اعداد و حساب، و تهيه برنامه آموزش 
سراسری را عهده دار می باشد.  

  
تارنمای My School برای همه فرصتی مهيا می سازد تا درباره مدارس استراليا بيشتر بيآموزند، و برای مدارس استراليا، تا بيشتر از يکديگر 

بيآموزند. اين تارنما حاوی دانسته های کيفی است که آموزگاران، مدارس، پدران و مادران و سطح گسترده تر جامعه می توانند بکار ببرند، و حاوی   
ساير اطالعاتی است که به آنها کمک می کند تا اطمينان خاطر حاصل شود که هرکودکی در هر کالس درس،  با کيفيتی عالی آموزش دريافت می کند.   

  
  My School بکاربردن تارنمای

ديدارکنندگان از تارنمای My School به ويژه می توانند انتظار داشته باشند که اطالعاتی درمورد شمار دانش آموزان هر مدرسه، ميانگين موفقيت 
دانش آموزان در NAPLAN ، نمودار زمانی پيشرفت دانش آموزان، و نيز ارقام مالی مدرسه، قابل مقايسه با تمام مدارس در سراسر استراليا را 

بيابند. ساير دانستنی های مفيد مانند ميزان حضور دانش آموزان در مدرسه و شمار کارکنان در هر مدرسه نيز در دسترس می باشند.  

اين تارنما شاخصی از مختصات نهادينی دانش آموزان و مدارس را بکار می برد، که "شاخص اجتماعی-آموزشی برتری اجتماعی" ناميده می شود. 
(Index of Community Socio-Educational Advantage (ICSEA)). اين شاخص برای شناسايی مدارسی است که دانش آموزانی را آموزش 

می دهد که که از نظر آماری، پيشينه های مشابه دارند. برای محاسبه ارزش ICSEA برای هر مدرسه، اطالعات مربوط به شغل و تحصيالت پدران 
ومادران، به همراه دانسته های نام نويسی دانش آموزان بکار برده می شود. اين ارزش، نشان دهنده ميانگين سطح برتری آموزشی دانش آموزان در 

مدرسه است.  
  

ICSEA درک و مقايسه منصفانه و پرمعنای نتايج دانش آموزان را در آزمون های سراسری ميسر می سازد. اين همچنين مدارس را قادر می سازد  
تا از راه يادگيری از ساير مدارسی باشند که از نظر آماری شمار دانش آموزان يکسانی دارند.  

  
مدارس، آموزگاران، پدران و مادران و جامعه می توانند از اطالعات تارنمای My School در موارد زير استفاده کنند:  

 دسترسی به اطالعات يک مدرسه با بکار بردن شاخص های منسجم سراسری 
 مقايسه موفقيت دانش آموزان يک مدرسه با ميانگين موفقيت مدارسی که دانش آموزانی را آموزش می دهند که که از نظر آماری پيشينه های 

مشابه دارند، و با همه مدارس در استراليا 
 شناسايی و آموختن درباره مدارس با عملکرد باال، از جمله مدارسی که دانش آموزان آنها پيشرفت چشمگيری نشان داده اند 

 کسب استنباط گسترده تری از عملکرد مدارس در يک جامعه محلی 
 

ديدارکنندگان از تارنمای My School می توانند از طريق بخش های پنج فهرست برگزيده، آن را جستجو کنند:  
 شرح حال مختصر (profile) مدرسه 

 امور مالی مدرسه 
 NAPLAN 

VET  در مدرسه 
 مدارس محلی  

  
 

 

 



   

 

 

 
 

شرح حال مختصر (profile) مدرسه    
هر مدرسه يک صحفه درباره شرح حال مختصرش دارد که شامل اين مطالب می باشد:  

 توصيف کوتاهی از مدرسه 
 اطالعات مدرسه از جمله اينکه مدرسه جزو بخش خصوصی يا دولتی است، نوع مدرسه و شمار کلی نام نويسی 

 شمار افراد کادر آموزشی و کادر غير آموزشی  
 خالصه اطالعات امور مالی مدرسه 

 يک لينک به تارنمای مدرسه، و در صورت قابليت کاربرد، يک لينک به تارنمای بخش يا سيستمی که مدرسه متعلق به آن است 
 سطح دانسته های مدرسه درمورد پيشينه دانش آموزان 

 (ICSEA)  ارزش مدرسه از نظر شاخص اجتماعی -آموزشی برتری اجتماعی 
 آمار نام نويسی و حضور دانش آموزان در مدرسه 

 انتظارات دبيرستان از نتايج موفقيت دانش آموزان سال های آخر 
 خالصه ای از شمار نام نويسی دانش آموزان برای دوره های آموزشی و کارآموزی شغلی/حرفه ای (VET) و شاگردی و کارآموزی های 

شغلی/حرفه ای درحين تحصيل    

امور مالی مدرسه 
دانسته های ارقام امور مالی هر مدرسه نمايان می باشد. اين دانسته ها شامل درآمد مکرر – ميزان درآمدی که برای پشتيبانی از اداره و راه اندازی 

مدرسه در اختيار می باشد - و نيز هزينه سرمايه ای که در يک سال تقويمی گزارش داده می شود  
توضيحات درمورد جزييات گزارش امور مالی در فورمت PDF در صفحه "اطالعات بيشتر" (’More information‘) درليست مأخذهای تارنما 

دردسترس می باشد   

   NAPLAN نتايج
NAPLAN با بکاربردن آزمون های رايج سراسری مهارت دانش آموزان را در پنج زمينه ارزيابی می کند. آنها عبارتند از:  

 خواندن 
 نوشتن 

 درست نوشتن کلمات 
 دستور زبان و نشان گذاری در نوشتن 

 دانش اعداد و حساب 
همه دانش آموزان در سال های 3، 5، 7 و 9 در مدارس دولتی و غير دولتی در سراسر استراليا در آزمون NAPLAN شرکت می کنند.  

  
اين تارنما دانسته های آماری را برای هريک از پنج زمينه آزمون، برای سطح آزمون هر ساله NAPLAN ارائه می دهد.  

  
نتايج NAPLAN برای مدرسه های برگزيده، مدارسی که دانش آموزانی را آموزش می دهد که که از نظر آماری، پيشينه های مشابه دارند، و همه 

مدارس استراليا ارائه می شوند. برای دانش آموزانی که در يک مدرسه در دو آزمون NAPLAN شرکت کرده اند و نتايج خود را در سطح دو سال 
تحصيلی دارند، تجزيه و تحليل پيشرفت آن دانش آموزان را ارائه می دهد.  

 VET در مدارس 
برای مدارسی که دانش آموزانش دوره های VET را می گذرانند، اين تارنما شمار کسانی که نام نويسی کرده اند و مدارک تحصيلی که به پايان 

رسانده اند را به ترتيب سطح مدرک تحصيلی و رشته صنعتی (اگر در دسترس باشد) نمايان می سازد. 

مدارس محلی 
در اين تارنما ليستی از 20 مدرسه که تا فاصله 80 کيلومتری از مدرسه برگزيده قرار دارند را می شود مشاهده کرد. برای آسان نمودن کاربرد 
تارنما، لينک های وابسته به صفحات شرح حال مختصر اين مدارس، در تارنما ارائه شده است. يک کاربرد نقشه ای در تارنما موجود است که 

مشاهده محل يک مدرسه را در راستای محل ساير مدارس ميسر می سازد.  

 

 




