
 (STAARفي إختبار) نتائج إيجابية يحصل على (HISDالمنطقة التعليمية) ( فيAchieve 180برنامج)

عقد اثنين من أكبر إجتماعاته في نهاية العام  2019-2018( للعام الدراسي Achieve 180عليمية)تالمنطقة ال أنهى برنامج

 .القادمة لمناقشة أفضل الممارسات والتعديالت والخطوات ومدراء المدارسالدراسي مع موظفي المنطقة التعليمية 

( "مع بدء Achieve 180(مساعد المشرف العام على المنطقة التعليمية لشؤون برنامج )Felicia Adams قالت)فيليسيا آدمز

ييم نقاط القوة ال يزال لدينا قدركبيرمن العمل في تحديد الحلول األكثر فاعلية وتق 2020-2019التحضير للعام الدراسي 

والضعف في البرنامج التي من شأنها أن تدعم طالبنا ومدارسنا بشكل أفضل" " ونحن نتطلع إلى إعادة تعريف نهجنا من خالل 

 ".الخدمات األكاديمية التي تدعم البرنامج أتمنى أن نتجاوز التوقعات المحددة للسنة الدراسية القادمة

المعلمين روالمتخصصين في تطوي مسؤلي المنطقة التعليميةيضم  د الوظائف والذي(المتعدAchieve 180برنامج) حصل فريق

 . أداء الطالبذات الصلة ببرامج اإليجابية  األنباء الدفعة األولى من على في البرامج الشاملةوالممرضات والمتخصصين 

 Approaches to)جاالت( لطالب الصف الخامس والثامن مكاسب في جميع المAchieve 180حقق برنامج ) لقد  

Masters Grade Level  ) مقارنةً بالعام الماضي القراءة والرياضياتمادتي في. 

وبزيادة  (Tier 3) الثالث لقد أظهرطالب الصف الخامس والثامن في البرنامج  تطورأكبر في الرياضيات خاصةً في المستوى

 20زيادة قدرها  حققوا ويليها طالب الصف الثامن الذين( Approaches Grade Levelقدرها عشرة بالمئة على مستوى )

 .(Approaches Level)في عام واحد فقط على مستوى  بالمئة

، بينما حقق طالب الصف الثامن زيادة  في مادة القراءة لقد حقق طالب الصف الخامس في البرنامج زيادة بنسبة إثنين في المئة

 Achieve 180’s(.  ومن الجدير بالذكر أن مدارس برنامج)Meets Grade Levelبنسبة سبعة في المائة في مستوى )

Tier 3قد تجاوزت المنطقة التعليمية في الرياضيات على مستوى ) (Meets Grade Levelب ) نقطة مئوية  13زيادة قدرها

 .طالب الصف الثامن من قبل بالمائة 16تليها زيادة قدرها و

 Meets Grade( على مستوى المنطقة التعليمية في الرياضيات على مستوى)Achieve 180وبشكل عام تفوق برنامج )

Levelبزيادة من طالب الصف الخامس بنسبة ستة بالمائة ومن طالب الصف الثامن بزيادة عشرة بالمائة ). 

تم قد التي  مدارسم الشأنها دع التي منتجاهات إيجابية وبإتجربة القد واصل  وهو وفي عامة الثاني فقط برنامج اليبدو أن   

 .لخدماتل وبحاجة ذات أداء منخفض أنهاب يصهاشخت

(هذا العام إنجاًزا قويًا Achieve 180المؤقت على المنطقة التعليمية"لقد حقق برنامج) ( المشرفGrenita Lathanقالت) 

نريد سد الفجوة في التعلم لطالبنا التعليمية وللمجتمع أن برنامج التحول بهذا الحجم أمر ضروري إذا كنا  وأثبت للمنطقة

   في مدارسنا."سد فجوات التحصيل الدراسي في أكثر األوقات أهمية كذلك  سرعة بو

 (HISDفي المنطقة التعليمية) عدد من المدارس حتفاالت والتي شملتإلبعض اب ( العام الدراسيAchieve 180برنامج) بدأ

   مدارس من هذا التصنيف وهي: إزال ستة  2012ذ عام ومن (IR) التحسين المطلوبب المصنفةو

 Woodson PK-8, Blackshear, Dogan, Mading and Wesley elementary schools, and Worthing 

High School.  

 .هناإضغط  (Achieve 180) لمعرفة المزيد حول برنامج

http://www.houstonisd.org/Achieve180
http://www.houstonisd.org/Achieve180
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