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AANNAALLYYSSEESS  BBYY  SSTTUUDDEENNTT  SSUUBBGGRROOUUPP  OOFF  SSCCHHOOOOLL
PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  IINN  EENNGGLLIISSHH  LLAANNGGUUAAGGEE  AARRTTSS

AANNDD  MMAATTHHEEMMAATTIICCSS
ffoorr

HHiissttoorriiccaallllyy,,  oonn  SSttaattee  aasssseessssmmeennttss  tthhee  aavveerraaggee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  BBllaacckk,,  HHiissppaanniicc,,  aanndd  NNaattiivvee  AAmmeerriiccaann
ssttuuddeennttss  hhaass  bbeeeenn  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  WWhhiittee  aanndd  AAssiiaann  ssttuuddeennttss..  SSiimmiillaarrllyy,,  ssttuuddeennttss  ffrroomm  llooww--iinnccoommee
ffaammiilliieess  hhaavvee  nnoott  ppeerrffoorrmmeedd  aass  wweellll  aass  tthhoossee  ffrroomm  hhiigghheerr  iinnccoommee  ffaammiilliieess..    AA  hhiigghh  pprriioorriittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff
RReeggeennttss  iiss  ttoo  eelliimmiinnaattee  tthheessee  ggaappss  iinn  ssttuuddeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  TTiittllee  11  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  EElleemmeennttaarryy
aanndd  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  iinncclluuddeess  eexxpplliicciitt  rreeqquuiirreemmeennttss  ““ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssttuuddeennttss  sseerrvveedd  bbyy  TTiittllee  11  aarree
ggiivveenn  tthhee  ssaammee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aacchhiieevvee  ttoo  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  aanndd  aarree  hheelldd  ttoo  tthhee  ssaammee  hhiigghh  eexxppeeccttaattiioonnss  aass
aallll  ssttuuddeennttss  iinn  eeaacchh  SSttaattee..””  BBeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhiiss  rreeppoorrtt  ccaarrdd,,  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  wwiillll  rreeppoorrtt  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa
bbyy  ggeennddeerr,,  ddiissaabbiilliittyy  ssttaattuuss,,  rraacciiaall//eetthhnniicc  ggrroouupp,,  EEnngglliisshh  pprrooffiicciieennccyy  ssttaattuuss,,  mmiiggrraanntt  ssttaattuuss,,  aanndd  iinnccoommee
lleevveell..    DDiissttrriicctt  rreeppoorrttss  ddoo  nnoott  sshhooww  hhiigghh  sscchhooooll  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa  bbyy  ggeennddeerr,,  rraacciiaall//eetthhnniicc  ggrroouupp,,  mmiiggrraanntt
ssttaattuuss,,  oorr  iinnccoommee  lleevveell  bbeeccaauussee  ddaattaa  wweerree  aavvaaiillaabbllee  oonnllyy  ffrroomm  hhiigghh  sscchhoooollss  tthhaatt  rreecceeiivveedd  TTiittllee  11  ffuunnddiinngg..

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aannaallyysseess  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ppeerrffoorrmm  bbeellooww  tthhee
ssttaannddaarrddss  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt  tteenndd  ttoo  ffaallll  iinnttoo  ppaarrttiiccuullaarr  ggrroouuppss,,  ssuucchh  aass  mmiinnoorriittyy  ssttuuddeennttss,,  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee
lleeaarrnneerrss,,  oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ssttuuddeennttss..  IIff  tthheessee  aannaallyysseess  pprroovviiddee  eevviiddeennccee  tthhaatt  ssttuuddeennttss  iinn
oonnee  ooff  tthhee  ggrroouuppss  aacchhiieevvee  aatt  aa  lloowweerr  lleevveell  tthhaann  ootthheerr  ssttuuddeennttss,,  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  eexxaammiinnee
tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhiiss  lloowweerr  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  mmaakkee  nneecceessssaarryy  cchhaannggeess  iinn  ccuurrrriiccuulluumm,,  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd
ssttuuddeenntt  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  ttoo  rreemmeeddyy  tthheessee  ppeerrffoorrmmaannccee  ggaappss..

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  pprrooggrraammmmaattiicc  cchhaannggeess  bbee  bbaasseedd  oonn  vvaalliidd  aanndd  rreelliiaabbllee  ddaattaa..  IIff  aa  ddiissttrriicctt  ddooeess  nnoott  hhaavvee
2200  ssttuuddeennttss  iinn  aa  ggrroouupp  iinn  aa  ggiivveenn  yyeeaarr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  sshhoouulldd  eevvaalluuaattee  rreessuullttss  ffoorr  ssttuuddeennttss  iinn  tthhiiss  ggrroouupp  oovveerr  aa
ppeerriioodd  ooff  yyeeaarrss  ttoo  mmaakkee  pprrooggrraammmmaattiicc  ddeecciissiioonnss..  TToo  pprrootteecctt  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  ssttuuddeennttss,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss
ppoolliiccyy  iiss  nneevveerr  ttoo  ppuubblliisshh  ddaattaa  ffoorr  ggrroouuppss  wwiitthh  ffeewweerr  tthhaann  ffiivvee  ssttuuddeennttss,,  nnoorr  ttoo  ppuubblliisshh  ddaattaa  tthhaatt  wwoouulldd
aallllooww  rreeaaddeerrss  ttoo  eeaassiillyy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  ggrroouupp  ssmmaalllleerr  tthhaann  ffiivvee..  IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss
iinn  ssmmaallll  ggrroouupp  rraacciiaall//eetthhnniicc  ggrroouuppss  eexxcceeeeddss  ffoouurr,,  tthhee  aaggggrreeggaattee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tthheessee  ggrroouuppss
iiss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  llaasstt  rrooww  ((SSmmaallll  GGrroouupp  TToottaallss))  ooff  RReessuullttss  bbyy  RRaaccee//EEtthhnniicciittyy..


