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تقرير النظام المنسق -الرئيسية  SPREE مقاييس   
 

 

 مستوى األداء المقياس األساسي

 الكفاءة - نظام -  كيستون  الجبر 1 ، علم األحياء واألدب

 

 2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات

 

 النمو -  كيستون الجبر 1

 

 2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات

 

 النمو -   كيستون علم األحياء 

 

 2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات

 

 النمو - كيستون األدب 

 

 2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات

 

متعلمي اللغة اإلنجليزي -النمو   
 2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات

 

تلبية معايير الصناعة -التعليم المهني والتقني   2021-2020 لـسنة دراسية   19كوفيد بسبب متوفرة غير البيانات 

 

الفوج لمدة أربع سنوات -معدل التخرج   ال تفي 

درجة المناخ -اإلستفتاء   ال تفي 

درجة التعليمات - ستفتاءاال  ال تفي 

٪ أو أكثر من األيام95 -الحضور   ال تفي 

٪ أو أكثر من األيام90 -لحضور ا  ال تفي 

درجة العالقة - فتاءاست  ال تفي 

صفر خارج المدرسة -حاالت التعليق   
 2021-2020 لـسنة دراسيةالبيانات غير متوفرة 

 

 

 
 

 وجداول االختبارات المعدلة ، كان هناك COVID-19 بسبب إغالق المدارس ذات الصلة بـ

2021-2020 لـسنة دراسية بيانات النمو وتقييم الدولة غير كافية لتقارير المساءلة

 

 مدرسة حاكم توم

وولف الثانوية   

 
تقرير التقدم المدرسي في  2020-21    

 التعليم والمساواة
 18| شبكة المنطقة | الشبكة  5555المدرسة | قطاع رمز

 | الدكتور وليم هايت مديراالسم ال
 North Broad Street 440 |العنوان

 |موقع الكتروني 4000-400-215 | الهاتف

philasd.org Report Type | High School Grades in Report | 

12-Sep Admissions Category | Neighborhood 
Turnaround Model | N/A 

Receives Non-HS Report | No  
Oct 1 Enrollment | 600 

 تسجيل الطالب والتركيبة السكانية
 

 ٪ من األمريكيين الهنود / سكان أالسكا األصليين 0.6 

 سيويآ 2.8%   

 سود / أمريكي من أصل أفريقيأ  68.3%  

 ن اصل اسباني / التينيم 11.9 

    تعدد األعراق / أخرىم10.1% 

 واطن هاواي / جزر المحيط الهادئ م 0.0% 

 أبيض 6.3% 

 

672 
إجمالي عدد الطالب الذين تم خدمتهم 

أيام على مدار العام 10ألكثر من   

27.4% 
لديهم ٪ الطالب 
IEPs 

15.0% 70.8% 
 ٪ المحرومون اقتصاديا ٪ متعلمي اللغة اإلنجليزية

 



 :الكلية والوظيفة

 التخرج واالستعداد للكلية

 مدرسة حاكم توم وولف الثانوية اسم المدرسة | 5555المدرسة | رمز 
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  معدل التخرج للفوج لمدة أربع سنوات  

 

 طالبًا 161: جميع الطالب
 

Score: 68.3 % 
 

 
 

 
٪87.1المستهدف:  2020-2021                                             

 نقطة من الهدف 18.8 -

 

 

 % 90.0 :2026-2025الهدف 

  t21.7- نقطة من الهدف 
 

 
NOT MEETING  

السابق ال توجد بيانات العام  

 طالب 1هندي أمريكي / من سكان أالسكا األصليين ، 

 عينة غير كافية

 طالب 5آسيوي ، 

 عينة غير كافية

 طالبًا 107،  أسود / أمريكي من أصل أفريقي

 ا توجد بيانات العام السابق ال تفي % 66.4 : نتيجة

طالبا 21اسباني / التيني ،   

 ا توجد بيانات العام السابق ال تفي % 71.4  : نتيجة

طالبًا 14، متعدد األعراق / أخرى   

 عينة غير كافية

طالب 0من سكان هاواي األصليين / جزر المحيط الهادئ ،   

 عينة غير كافية

     طالبًا 13، أبيض 

 عينة غير كافية

 طالبًا 30،  متعلمي اللغة اإلنجليزية

  عينة غير كافية ال تفي  % 73.3 :نتيجة

 طالبًا IEPs  ،47 الطالب الحاصلين على

  ال توجد بيانات العام السابق                ال تفي          % 74.5 :نتيجة

 

     تحقيق الهدف والتحسين من العام السابق 

  تحقيق الهدف ولكن لم يتحسن عن العام السابق 

 ال يلبي الهدف ولكن يتحسن عن العام السابق  

 ال تحقق الهدف وال تتحسن عن العام السابق  

 طالبا 115،  المحرومون اقتصاديا

  ال توجد بيانات العام السابق ال تفي % 67.8 :نتيجة



 :الكلية والوظيفة

 التخرج واالستعداد للكلية

 مدرسة حاكم توم وولف الثانوية اسم المدرسة | 5555المدرسة | رمز 
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 :الكلية والوظيفة

 التخرج واالستعداد للكلية

 مدرسة حاكم توم وولف الثانوية اسم المدرسة | 5555المدرسة | رمز 
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المقاييس الرئيسية  أو االلتحاق المزدوج IB أو AP مقاييس دورات

 األخرى

 

 
 

النسبة المئوية للطالب الذين 

 AP يستوفون المعيار في امتحان

أو في امتحان البكالوريا الدولية 

أو في دورات التسجيل المزدوج 

 بنهاية الصف الثاني عشر

 

 
 

النسبة المئوية للطالب  %

ينجحوا فيالمشاركين ولكن لم   

AP  ،IB  التسجيل المزدوج ،

 بنهاية الصف الثاني عشر

 

 
 

 معدل الصف التاسع في المسار

 

 

76.1 % 
 طالبًا 163من أصل  124

 

 

 

 

 

 
 بنهاية الصف الثاني عشر FAFSA النسبة المئوية للطالب الذين يكملون

 

 البيانات غير متوفرة

 

 
 

 شهادة الثانوية العامة في الخريف األول

 

40.7 % 
 113من أصل  46     

 طالبًا

11.0 % 
 طالبًا 145من أصل  16

24.8 % 
 طالبًا 145من أصل   36

 

 

 
النسبة المئوية للطالب  %

 IB أو AP الذين لم يشاركوا في

أو التسجيل المزدوج بنهاية 

 الصف الثاني عشر

 

64.1 % 
 طالبًا 145من أصل   93

 



 المناخ والثقافة والفرص
 مدارس الترحيب والداعمة - 1ضابط الحماية

 مدرسة حاكم توم وولف الثانويةاسم المدرسة |  5555المدرسة | رمز
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 تفي

 

 

 

( 2( آمنة بيئيًا ونظيفة. و 1سنا ستكون: : ستكون كل مدرسة مكانًا آمنًا وترحيبيًا وصحيًا حيث يرغب طالبنا وموظفونا ومجتمعنا في التواجد والتعلم كل يوم. وهذا يعني أن مدار1 الحمايةضابط 

 .والعاطفية والعقليةمساحات ذات مناخات شاملة توفر للطالب إمكانية الوصول إلى دعم قوي للصحة االجتماعية 
 

  
 

 

 

 

 

 
7.0المستهدف:  2020-2021                                  

  -نقاط من الهدف 0.4-

 6.6 :نتيجةلا

 

 

 
8.0الهدف:  2025-2026  

 نقطة من الهدف 0.7-

 
 نقاط من الهدف 0.4-

 
 

 التوجد بيانات العام السابق

7.5/10 

 
8.2/10 

 
5.2/10 

 
 
 
 

تفي   

 
 
 

 ال تفي

 

  
 
 
 

 

 
8.0المستهدف:   

 نقطة من الهدف 0.7-

 7.3 :لنتيجةا

 

 
 

ال توجد بيانات العام السابق

8.0/10 

 
7.1/10 

 
6.6/10 

 

 تفي
 
 
 
 
 
 

I

 
 

  تحقيق الهدف والتحسين من العام السابق

 تحقيق الهدف ولكن لم يتحسن عن العام السابق 

 ال يلبي الهدف ولكن يتحسن عن العام السابق  

 ال تحقق الهدف وال تتحسن عن العام السابق  

 نعم
                      متطوع في 2يوجد في المدرسة ما ال يقل عن 

                       طالب 500دعم الصحة العقلية / السلوكية لكل     

مناخ المدرسة تيجةن  مسح المناخ المدرسي 

 مسح التعليمات المدرسية نتيجة التدريس المدرسي

Teacher Rating 

 تقييم المعلم

العام  ال توجد بيانات

 السابق

 

 تقييم الوالدين

 تقييم الطالب

ال توجد بيانات العام 

 السابق

 

ال توجد بيانات العام 

 السابق

Parent Rating 

ال توجد بيانات العام 

 السابق

Student Rating 

ال توجد بيانات العام 

 السابق

 التفي



 المناخ والثقافة والفرص
 مدارس الترحيب والداعمة - 1ضابط الحماية

 مدرسة حاكم توم وولف الثانويةاسم المدرسة |  5555المدرسة | رمز
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( 2( آمنة بيئيًا ونظيفة. و 1ن مدارسنا ستكون: : ستكون كل مدرسة مكانًا آمنًا وترحيبيًا وصحيًا حيث يرغب طالبنا وموظفونا ومجتمعنا في التواجد والتعلم كل يوم. وهذا يعني أ1 الحماية ضابط

 .مساحات ذات مناخات شاملة توفر للطالب إمكانية الوصول إلى دعم قوي للصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية
 

٪ من أيام التدريس95٪ من الطالب يحضرون ما ال يقل عن   ٪ الطالب الحاضرين 

طالب وطالبة 672: جميع الطالب  

 % 27.8 :النتيجة
 

 

٪51.1المستهدف:  2020-2021 ٪60.0الهدف:  2025-2026   

 نقطة من الهدف pts 32.2- نقطة من الهدف23.3-

 لم تفي
 ال توجد بيانات العام السابق 

 

٪ من95أكبر من   

 % 27.8 أيام التدريس
  

 
 % 18.6 من أيام التدريس 90-95٪

 

 من أيام التدريس 85-90٪

 

7.1 % 
٪ من أيام التدريس90يحضرون ما ال يقل عن  ٪ من الطالب  

طالب وطالبة 672جميع الطالب:   

 % 46.4 :النتيجة
 

 

٪79.4المستهدف:  2020-2021 ٪94.0الهدف:  2025-2026   

 نقطة من الهدف 47.6 - نقطة من الهدف 33.0-

  ال توجد بيانات العام السابق ال تفي

 
التدريسأيام  80-85٪  4.9 % 

 
 

 

٪ من أيام التدريس80أقل من   41.5 % 

 

 تحقيق الهدف والتحسين من العام السابق 

 تحقيق الهدف ولكن لم يتحسن عن العام السابق  

 ال يلبي الهدف ولكن يتحسن عن العام السابق  

   

ال تحقق الهدف وال تتحسن عن العام السابق
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كل طالب على تعليم جيد مع فرص المناهج المشتركة ، بما في ذلك  سيحصل  2: ضابط الحماية

.الفنون وألعاب القوى ، مدمجة في التجربة المدرسية
  

 : سيتم الترحيب بكل والد وولي أمر3الحماية ضابط 

.يتم تشجيعهم على أن يكونوا شركاء في مجتمع مدارس أطفالهم
 

 نقاط العالقة المدرسية النسبة المئوية للطالب المشاركين في أنشطة المناهج المشتركة / ألعاب القوى

 

 

 

النسبة المئوية  %

للطالب المشاركين في 

األنشطة المشتركة / 

 ألعاب القوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال يفي

 
 7.4 :النتيجة

 

 
 

8.0المستهدف:  2020-2021  

 نقطة من الهدف 0.6

 
 

بيانات العام السابقال توجد   

  

 البيانات غير متوفرة

 مقاييس إضافية 
 

 نعم

 يوجد في المدرسة مجموعة استشارية ل 

 SAC / أولياء األمور

 

      تحقيق الهدف والتحسين من العام السابق
 

 تحقيق الهدف ولكن لم يتحسن عن العام السابق 

   ال يلبي الهدف ولكنه يتحسن عن العام السابق

 نعم

 SAC / يوجد في المدرسة مجموعة استشارية ألولياء األمور

 تجتمع بانتظام

 ال تحقق الهدف وال تتحسن عن العام السابق 

     

 

4 

 SAC / عدد اجتماعات المجموعة االستشارية ألولياء األمور 

 المناخ والثقافة والفرص

 إثراء وخبرات مدرسية شاملة 2 :ضابط الحماية 

 مدرسة حاكم توم وولف الثانويةاسم المدرسة |  5555كود المدرسة | 

 / الشراكة مع الوالدين - 3الحماية ضابط 

 أفراد األسرة
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 .: لن تكون إمكانات طالبنا مقيدة بالممارسات التي تديم العنصرية المنهجية وتعيق تحصيل الطالب  4ضابط الحماية

يتلقون صفراً من حاالت التعليق خارج المدرسةالنسبة المئوية للطالب الذين  التعليق غير المتناسب   

 لتسجيلالنسبة المئوية ل % 

التسجيل( )إجمالي   
النسبة المئوية للتعليق المعطى لكل مجموعة  

 :كل الطالب فرعية

 

 

 

 

 
 البيانات غير متوفرة

 (672) كل الطالب

 البيانات غير متوفرة (4) % 0.6 / الهنود الحمر
 سكان أالسكا األصليين

 البيانات غير متوفرة (19) % 2.8 آسيوي

 
 البيانات غير متوفرة (459) % 68.3 / أسود
 االفارقه االمريكان

 

 البيانات غير متوفرة (80) % 11.9 / أصل اسباني
 التيني

 البيانات غير متوفرة (68) % 10.1 / متعدد األعراق
 آخر

 ، وااللتحاق المزدوج IB ، و AP عدم التناسب في المشاركة في الدورة التدريبية

 البيانات غير متوفرة (0) % 0.0 / موطن هاواي
 سكان جزر المحيط الهادئ
 

 

 

 / Hispanic / أسود

 التيني  االفارقه االمريكان كل الطالب

 اسباني                                                                                   

37.5 % 40.0 % 30.0 % 

 أبيض

 البيانات غير متوفرة (42) % 6.3 

 البيانات غير متوفرة (101) % 15.0 متعلمي اللغة اإلنجليزية

 
                      تحقيق الهدف والتحسين من العام السابق

  تحقيق الهدف ولكن لم يتحسن عن العام السابق 

 ال يلبي الهدف ولكنه يتحسن عن العام السابق  

 ال تحقق الهدف وال تتحسن عن العام السابق  

 

 البيانات غير متوفرة (184) % 27.4 الطالب لديهم برنامج تعليم الفردي

 البيانات غير متوفرة (476) % 70.8 محرومون اقتصاديا
 

 المناخ والثقافة والفرص
التصدي للممارسات العنصرية - 4ضابط الحماية  

اسم المدرسة | حاكم مدرسة توم وولف الثانوية 5555كود المدرسة |   
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