
آموزش و پرورش در اياالت متحده آمريكا

 

  

آموزش در اياالت متحده آمريكا عمدتاً توسط بخش دولتي تأمين شده است و كنترل و تأمين بودجه از سوي سه 
آموزش دولتي . ، تحصيل كودكاني اجباري است) داخلي(، ايالت و محلي ) مركزي(فدرال : گيرد سطح صورت مي

هاي ديگر از برنامه آموزشي مدرسه ، تأمين بودجه ، آموزش ، استخدام و سياست. استبه طور فراگير در دسترس 
هاي مدرسه به همراه چندين دستور از طريق هيات مديره بطور محلي منتخب مدرسه با صالحيت قضايي بر منطقه

ا مسئوالن مستقل و نواحي مدرسه معموالً از ساير حوزه قضايي محلي ب. مجلس قانونگذاري ايالت تنظيم شده است
معيارهاي آموزشي و تصميمات استاندارد آزمون معموالً توسط دولت مركزي گرفته . گرددبودجه مستقل جدا مي

شود و بين چهارده تا از سن پنج تا هشت سالگي شروع مي. كندسن آموزش اجباري ايالت به ايالت فرق مي. شودمي
اجباري بايد بطوركلي توسط كودكان در حال تحصيل در مدارس  الزامات آموزش. يابدهجده سالگي پايان مي

در اكثر مدارس دولتي و . دولتي ، مدارس دولتي با مجوز ايالت يا برنامه مدرسه خانگي تصويب شده تأمين گردد
كه گاهي دبيرستان مقدماتي ناميده (دبستان ، مدرسه راهنمايي : خصوصي ، آموزش به سه سطح تقسيم شده است 

تقريباً در تمام اين مدارس اين سطوح ). شودكه گاهي به آن آموزش متوسطه گفته مي(و دبيرستان ) ودشمي
سن براي كم) آيدكه پس از آن پايه تحصيلي اول مي(ي تحصيلي از كودكستان هاي سني به پايهكودكان با گره
ي سني دقيق محدوده. اندن تقسيم شدهدر دبستان تا پايه تحصيلي دوازدهم يعني سال آخر دبيرستاترين كودكان 

ي پس از آموزش مرحله. ي ديگر اندكي متفاوت استايي به منطقههاي تحصيلي از منطقهآموزان اين پايهدانش
شود در اياالت متحده آمريكا بطوركلي جدا از سيستم آموزشي راهنمايي و دبيرستان اداره مي» كالج«متوسطه يعني 

.زير توصيف شده استو در بخش مجزايي در 

 

  

هاي تحصيلي مدرسهپايه

 

  

سال تحصيلي آمريكا به طور سنتي در . شونداكثر كودكان حدود پنج يا شش سالگي وارد نظام آموزش دولتي مي
كودكان به گروه. شودپايان آگوست يا روز پس از روز كارگر در سپتامبر پس از تعطيالت سنتي تابستان آغاز مي

 

 -

آيد و به پايه تحصيلي شود و كودكستان پس از آن ميپايه تحصيلي كه از پيش دبستاني شروع ميهاي سني با عنوان 
كودكان بطور عادي با هم از يك پايه تحصيلي به پايه تحصيلي . اندشود ، تخصيص داده شدهدوازدهم منتهي مي

. يلي در اواخر مي يا اوايل جون برسنديابند تا به پايان هر سال تحصارتقا مي» كالس«باالتر به عنوان يك گروه يا 
فارغسال تقويمي آموزش ابتدايي و متوسطه پيش از  12پايه تحصيلي طي  12نظام آموزشي آمريكا متشكل از 

 

-

پس از پيش كودكستان و كودكستان ، پنج سال در . باشدالتحصيلي و واجد شرايط سدن براي پذيرش كالج مي


