
   الطالب لتدخالت جديدة موارد متستخد( Achieve 180) مبادرةب المشمولة مدارسال

 مستهدفة عمل خطة وتقديم المتعثرين الطالب بتحديد للمعلمين تسمح الشاملة الفحص أداة  

 في تدخالت إلى يحتاجون الذين الطالب حصول لضمان جديدا   موردا   تستخدم ( HISD) المنطقة التعليمية مدارس جميع

 .يحتاجونه الذي الدعم على الرياضياتو القراءة

  موجز تقييم ستخدامإب للطالب الحالية المهارات مجموعة قياس للمعلمين العالميلفحص ا برنامج يسمی الذيالمورد ھذا يسمح

 الذين الطالب دتحدي للمعلمين التقييمات تلك من جمعها تم التي البيانات وتتيح. الدراسية السنة في مرات ثالث الذي يتم إجراءة 

 لعاما مدار علىالمتحقق  التقدم رصدوكذلك  التعليمية حتياجاتهمإ ستهدافإل عمللمسار والتخطيط التدخالت إلى يحتاجون

 .الدراسي

 العالمي الفحص جهاز ستخدامإ خالل من: "بتدائيةإلا (Cook) كوك مدرسة ةمدير(  Lysette Cooper)كوبر ليزيت قولت

 يھ كوكمدرسة  . نتظارإلل مضطرين نكن لمو ،األول  سبوع األ في التدخالت بدء من تمكنا قدمها التي الفورية والبيانات

 المنطقة في المدارس لدعم البحوث على قائمة عمل خطة وھي Achieve 180 مبارة من جزء ھي التي مدرسة 54 من واحدة

 .التعليمية  الناحية منوتحديا   حرمانا   األكثر التعليمية 

 على ( Renaissance 360) 063 النهضةبرنامج   هوفر الذي عالميالفحص لاجهاز تنفيذ( HISD)المنطقة التعليمية  قررت

الفحص العالمي من  نظام تطبيق فيها يتم التي األولى المرة ھي وھذه. 7302-7302 الدراسي للعام التعليمية المنطقة مستوى

 المنطقة التعليمية.  في المدارس جميع في والقراءة الرياضيات في مادتيياض األطفال الى الصف الثاني عشرر

( باإلضافة الى عدد من مدراء المدارس Cooper)كوبر أشاد( الثاني تشرين )نوفمبر 9 في قدع   الذي التعليم مجلس جتماعإ وفي

 تنفيذو التعليم دفع من أجل للبيانات المدارس ستخدامإ كيفية وشرح الجديدة بالموارد  المدارس دعمب وظفين المعنيينوالم

 .التدخالت

الطالب في  من ٪59 نسبة  إن: "التعليم  مجلس أمام المدارس دعم عن ةالمسؤول(  Dana Arreola) أريوال دانا  وتحدثت

 نواجه اننا" توقال. القراءة موضوع  في العاجلة التدخالت فئة في يصنفون "  Achieve 180" المشمولة  بمادرة  مدارسنا 

 للتأكد األمية محو ستراتيجياتإ تحديد على(  A180)في المبادرة  المدارس راءومد يمعلم مع نعمل نحن. جدا   خطيرةمهمة 

 ." الصحيحة التدخالت على يحصلون طالبنا أن من

على عتادولم ي الذين الثانوية المرحلة بمعلميحتى  نونيقتر بتدائيةإلا مدارسنافي  قراءةأن المتخصصين في ال " أن وقالت 

 ."الممارسات أفضل تبادل في للمساعدة القراءة تدخالت جراءإ

. للطالب األول تقييمهم المدارس جميع وأجرت (063 النهضةمدراء المنطقة التعليمية على برنامج )و معلمي جميع دربت وقد

 ساسأ على طالب لكل التدخلمسار لخطة والتخطيط الدراسية فصولهم في التدريس لقيادة البيانات اآلن المعلمون يستخدم

األمور أولياء  لتمكين العالميالفحص  البيانات تستخدمس (Achieve 180 )مدارس مبادرة . الحاجةحسب و مهاراته مستوى

 .أيضا  

 ألسرةا إدارة ألن حقا متحمس أنا" التعليم قائال   مجلس أعضاء على المنطقة التعليميةالعام  المشرف كارانزا، ريتشارد وخاطب

  جديد برنامج إطار في - مليع وكيف  شاملالالفحص ماھو   -أولياء األمور معالفحص الشامل  بيانات  ستشارك والمجتمع

  يعانون منها". التي المجاالت ومعرفة أطفالهم معلمي مع أفضل محادثات إجراء ألولياء األمور سيسمح ھذا". "الذي تم تطويرة 

 


