استيعابAMAO
أهداف اإلنجاز السنوية القابلة للقياس لمقاطعات القسم 111

نتائج العام الدراسي 2013-14

ما هي AMAO؟
•

أهداف األداء للمقاطعات التي يُطبّق بها برامج القسم  111التي تخدم السكان الذين يتعلمون اللغة
اإلنجليزية ).(EL

•

•
•

أكثر من  80,000من متعلمي اللغة اإلنجليزية في مدارس ميشيغان الحكومية!

جزء من القسم  111في قانون عدم إهمال أي طفل ) (NCLBلعام 2001

يُعد بمثابة مستوى إضافي من المسؤولية ،يضمن تعليم طالب  ELاللغة اإلنجليزية بنجاح كلغة ثانية

القسم  111من )قانون(  NCLBعدم إهمال أي طفل
•
•

يجب أن تضع الواليات معايير إتقان اللغة اإلنجليزية)(ELP
يجب أن ُتقيِّم الواليات إتقان اللغة اإلنجليزية لكل طالب متعلم اللغة اإلنجليزية سنويًا باستخدام تقييم
إتقان اللغة اإلنجليزية الذي يتماشى مع معاييرELP

•

وضع  AMAOلقياس التقدم تجاه إتقان اللغة اإلنجليزية واإلبالغ عنه وتحقيق إتقان اللغة اإلنجليزية
ومعايير اإلنجاز األكاديمي

•

عقد وكاالت التعليم المحلية ) LEA؛ أي المقاطعات ( المسؤولة عن اجتماع زيادة أهداف AMAO
إلتقان اللغة اإلنجليزية بمرور الوقت

نظرة عامة عن AMAO
•

وضع قانون  NCLB 3أهداف محددة منAMAO:

•
•
•

•

AMAO 1:التقدم في اكتساب اللغة اإلنجليزية

•

الزيادة السنوية في النسبة المئوية للطالب الذي يحرزون تقدمًا في تعلم اللغة اإلنجليزية

AMAO 2:إتقان اللغة اإلنجليزية

•

الزيادة السنوية في النسبة المئوية للطالب المتقنين اللغة اإلنجليزية

 AMAO 3:مكونات بطاقة أداء متعلم اللغة اإلنجليزية

•

التقدم السنوي المالئم لمجموعة فرعية من متعلمي اللغة اإلنجليزية في أهداف اجتماع مجموعة فرعية من متعلمي اللغة
اإلنجليزية للمشاركة في تقييمات الرياضيات والقراءة للوالية وإتقانها ونسبة الخريجين.

يجب استيفاء األهداف الثالثة من  AMAOمن أجل االستيفاء الشامل!

 : AMAO 1التقدم
•

يجب أن تبرهن المقاطعة على أن النسبة المئوية لطالبها الذين يحرزون "التقدم "في اختبار ACCESS for
) ELLsمتعلمي اللغة اإلنجليزية( لتصميم وتقييم التعليم على مستوى عالمي ) (WIDAتستوفي أهداف
السنة الحالية أو تتجاوزه .

•
•

يُحدد التقدم بدرجة الحصول على النسبة المئوية لنمو الطالب ) (SGPعلى  50أو أعلى.
األهداف السنوية—
 : 2013-14يجب أن يحصل 50%من الطالب على األقل على درجة  50في  SGPأو أعلى فيWIDA
 : 2014-15يجب أن يحصل 51%من الطالب على األقل على درجة  50في  SGPأو أعلى فيWIDA
 : 2015-16يجب أن يحصل 52%من الطالب على األقل على درجة  50في  SGPأو أعلى فيWIDA

•

هناك حاجة إلى  10طالب  ELعلى األقل ببيانات  SGPمن أجل حساب أهداف . AMAO

 :AMAO 2الكفاءة
•

يجب أن تبرهن المقاطعة على أن النسبة المئوية من طالبها الذين يحققون الكفاءة في WIDA
تستوفي أهداف السنة الحالية أو تتجاوزه.
 : 2013-14تأهيل أو وصول 21%من الطالب على األقل إلىWIDA
 : 2014-15تأهيل أو وصول 22%من الطالب على األقل إلىWIDA
 : 2015-16تأهيل أو وصول 23%من الطالب على األقل إلى WIDA

•

هناك حاجة إلى  10طالب  ELعلى األقل ببيانات  WIDAمن أجل حساب أهداف .AMAO

 :AMAO 3مكونات بطاقة أداء متعلم اللغة اإلنجليزية

•

يجب أن تبرهن المقاطعة على أن مجموعتها الفرعية من متعلمي اللغة اإلنجليزية ) (ELتستوفي
متطلبات األداء والمشاركة في تقييمات الوالية في الرياضيات والقراءة على ح ٍد سواء وتستوفي أيضًا
أهداف نسبة الخريجين

•

تقييم المقاطعات بما ال يقل عن  30طالب تم تقييمهم

االمتثال بالمشاركة في WIDA
•
•

باإلضافة إلى أهداف  AMAOالثالثة ،تتلقى المقاطعة أيضًا نسبة المشاركة فيWIDA
يجب اختبار 95%من طالب  ELعلى األقل في  WIDAالستيفاء األهداف

•
•

•

بالنسبة للفترتين  2013-14و ، 2014-15سيتم اإلبالغ فقط بنسبة المشاركة في  WIDAألغراض معلوماتية
بالنسبة للفترة  ، 2015-16ستلتزم المقاطعات التي ال تستوفي أهداف المشاركة في  WIDAبسلسلة من اإلخطارات
والدعم والتدخالت

يضمن اختبار طالب  ELفي  WIDAلالمتثال بالقسم 111

حالة أهداف  AMAOالشاملة
•

ستحصل المقاطعات التي تستوفي جميع أهداف  AMAOالمعمول بها (  1و 2و  )3على حالة "االستيفاء "
الشاملة

•

ستحصل المقاطعات التي ال تستوفي هدف واحد أو أكثر من  AMAOعلى حالة "عدم االستيفاء "الشاملة

•

•

يجب أن تلتزم المقاطعة التي تحصل على حالة "عدم االستيفاء " الشاملة لمدة سنتين متتاليتين أو أكثر بسلسة من اإلخطارات والدعم
والتدخالت

ال تؤثر أهداف المشاركة في  WIDAعلى حالة أهداف  AMAOالشاملة للمقاطعة.

ف أهدافAMAO
المقاطعة التي لم تستو ِ
•

تستوف أي من أهداف  AMAOبسلسلة من اإلخطارات والدعم والتدخالت
يجب أن تلتزم المقاطعة التي لم
ِ
تختلف تبعً ا لعدد السنوات المتتالية التي فقدت فيها المقاطعة أهداف . AMAO

•

السنة األولى:

•

في غضون  30يومًا بعد إصدار إدارة التعليم بوالية ميشيغان ) (MDEأهداف ، AMAOينبغي أن ترسل المقاطعة خطابًا
إلى أولياء أمور الطالب المشاركين في القسم  111الممول للبرنامج التعليمي لتدريس اللغة اإلنجليزية .يجب أن يوضح
تستوف هدف واحد أو أكثر من أهداف  AMAOويجب أن ُتمد أولياء األمور بخطة المقاطعة من
الخطاب أن المقاطعة لم
ِ
أجل استيفاء األهداف في السنوات المقبلة  .ويمكن العثور على نموذج للخطاب على موقع الويب لـ  AMAOعلى
www.mi.gov/amao.

•

يجب أن تضع المقاطعة خطة تحسين برنامج القسم  111لمعالجة العوامل التي تحول دون استيفاء المقاطعة ألهدافها على
وجه التحديد .سيقدم فريق القسم  111التابع إلدارة التعليم بوالية ميشيغان مساعدة فنية لتمكين المقاطعة من استيفاء أهداف
. AMAO

عدم استيفاء أهداف  AMAOلمدة سنتين متتاليتين
•

يجب إرسال خطاب إلى أولياء األمور يوضح القسم  111الممول لطالب ( ELكما هو الحال في
السنة األولى)

•

سيقدم فريق القسم  111التابع إلدارة التعليم بوالية ميشيغان مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وأنشطة
تنمية مهنية ،بالتشاور مع المقاطعة ،ومستندة إلى بحوث قائمة على أساس علمي ،تستخدمها المقاطعة
الستيفاء أهداف AMAO؛

•
•

س ُتطالب إدارة التعليم بوالية ميشيغان المقاطعة باستخدام مثل هذه االستراتيجيات واألنشطة؛ و
وضع/مراجعة خطة القسم  111لدمج االستراتيجيات والمنهجيات ،المستندة إلى بحوث قائمة على
أساس علمي ،لتحسين برنامج أو طريقة التدريس المقدمة لطالب . EL

عدم استيفاء أهداف  AMAOلمدة ثالث سنوات متتالية

•

يجب إرسال خطاب إلى أولياء األمور يوضح القسم  111الممول لطالب EL
هو الحال في السنة األولى)

•

تتوقع إدارة التعليم بوالية ميشيغان بأن تواصل المقاطعة تنفيذ خطة القسم 111

(كما

عدم استيفاء أهداف  AMAOلمدة أربع سنوات متتالية

•

يجب إرسال خطاب ألولياء األمور يوضح القسم  111الممول لطالب ( ELكما هو الحال
في السنة األولى)

•

س ُتطالب إدارة التعليم بوالية ميشيغان المقاطعة بتعديل منهجها الدراسي وبرنامجها
وطريقة تدريسها؛ أو

•

اتخاذ قرار بشأن ما إذا ينبغي استمرار تلقي المقاطعة لألموال المتعلقة بفشل المقاطعة في
استيفاء هذه األهداف؛ و

•

مطالبة المقاطعة باستبدال العاملين في مجال التعليم المتسببين في فشل المنشأة من أجل
استيفاء هذه األهداف [ [ESEAالقسم ( 3122الفقرة ب) )(1-4

مواردAMAO
•

للحصول على مزيد من المعلومات حول حسابات ، AMAOبما في ذلك قواعد العمل الفنية ،يُرجى
زيارة: www.mi.gov/amao

•

للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج القسم  ،111يُرجى زيارة: www.mi.gov/mde-
titleiii

معلومات جهة االتصال
القسم  111والدعم :
 - 6066-373-517أو tabrizis@michigan.gov -

البيانات واألسئلة المقياسية :
 – 8375-560-877أو MDE-Accountability@michigan.gov -

