
 ( يمضي قدما في مراجعة األداءHISDمجلس التعليم في المنطقة التعليمية )

 مراجعة طلب لصالح الخميس يوم (HISD) نالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوست في التعليم مجلس صّوت

 . ة ( بإجراءLBB) التشريعي تكساس والية مجلس الذي سيقوم األداء

  من األمناء ستة صّوت (مايو)أيار فيالتعليم اإلعتيادي  مجلس جتماعإ منذ العامة المساهماتاألخذ باإلعتبارا بعد

 خارجي تدقيق على السابقة موافقتهم نفسه الوقت في وسحبوا (LBB) مقبل من األداء مراجعة على طلبمقابل ثالثة 

 التي النتائج المجلس يستخدموس . العام هذا خريف في األداء مراجعة على العمل( LBB) مجلس يبدأس. لألداء

 المقبلة الميزانية دورة خاللواضحة  قرارات تخاذإل إليها وصليت

 الوالية قانون يتطلب. 0101-8102 الدراسي للعام المقترحة الميزانية ضد أصوات خمسة بأغلبية لسالمج صوت كما

 (.يونيوحزيزان ) 01 بحلول الميزانية على الموافقة

 األمناء ستة من صوت. القادمة الدراسية للسنة( Charter school)لمدارسل تفاوضال عقود على الموافقة تمت كما

من األكاديميات  اموأله STEM برنامج تنشيطو زالتميّ  أجل منالتقوية  بشرط العقود تجديد على للتصويت ثنينا مقابل

 Mount Carmel مع العقود تجديد على التفاوض على للموافقة واحد ثمانية مقابلصوت  و  زالتميّ أجل 

Academy, Texas Connections Academy, Texas Southern University Charter School, 

Young Learners Charter School (multiple campuses), and Young Scholars Academy for 

Excellence. 

 في المجتمع خدمة يومإقامة والمنطقة العليمية  مستوى على للطالب عطلة إجراء على باإلجماع األمناء صّوت كما

 يةرئيس موز تاريخبةر وهما  هويرتا ودولوريس شافيز سيزارتكريم تسبق  التي االثنين يوم أو( مارسآذار) 00

 8181-8101 الدراسي العام خالل مرة ألول بهذة المناسبة حتفالإلا سيتم. الالتيني مجتمعالللتعزيز

نهاية الفصول  متحاناتإ من أولية نتائج تقديم تم 8102-8102 الدراسية للسنة النهائي الدوري جتماعإلا خالل

 ختبارإلل خضعوا الذين الطالب معدل نسبة أن الرئيسية النتائجتظهر( وSTAAR EOC) لوالية تكساس الدراسية

 الخمسة الموضوعات من أربعة فيالمستوى  رتفع أو المقارب مستوىال مقاييس مستوى فوق أو عند مرة ألول

 .  المتحدة الواليات تاريخموضوع   في ثابتًا وظل( 8 اإلنجليزية واللغة 0 اإلنجليزية اللغةو األحياء علمو 0الجبر)

 الخاصة بالوالية. النسبة   8 اإلنجليزية واللغة 0برالج في المنطقة التعليمية زيادات تجاوزتو

 Meets Grade Level) معيار فوق أو عند ألول مرة ينتحنيمللم المئوية النسب أن أيًضا النتائج تظهرو

Standard and the Masters Grade Level Standard ) اريختو 8واإلنجليزية 0الجبر في ازدادت قدو 

 Masters Grade Level)معيار في الطالب نسبة إزدادت وقد . 8102 عام بنتائج مقارنةً  المتحدة الواليات

Standard  )مستوى في للطالب المئوية النسبة رتفعتإو األحياء علم في (the Meets Grade Level 

Standard )0اإلنجليزية اللغة في . 

 الصفمن  للصفوف(  STAAR تحانات )إمفي  قد أظهرت زيادة  أن المنطقة التعليمية الربيعية نتائج الدورةتشير

 Approaches Grade Level) مستوى معايير يستوفون الذين الطالب نسبة في عشر الثامن إلى الثالث

standard) زيادات تجاوزتو. جتماعيةإل والدراسات والعلوم والرياضيات القراءة في الصفوف مستويات لجميع 

 .والرياضيات القراءة في لواليةبا الخاصة تلك المنطقة التعليمية

 وفقًا التغييرات من العديد ضمنت والذي 8101-8102 لعام الطالب سلوك قانون علىأيًضاالتعليم  مجلس وافقو

 لجرائم ةإضافي وأحكام اإللكترونية والمضايقة التسلط لتعريف تحديثات ضمنت والتي (David’s Law) ديفيد لقانون

 نللطالب الذي (DAEP) تأديبي بديل تعليمي برنامج في الطالب وضع أو بطرد تسمح التي الخامس المستوى

 .والمضايقات التنمر عن والتحري اإلبالغ إلجراءات تحديثاتوهناك  . خطورة األكثرالتنمر سلوك في يشتركون 

 يقع الذيو نتإلنتر عبر للتسلط للتصدي الصالحية لديها تكساس في العامة المدارس أن على أيًضا ديفيد قانون وينص

 .المصدر المجهولةالتقارير ذلك في بما التنمر حاالت عن اإلبالغ متطلبات على وينص المدرسة  خارج



 من ممنوعة (HISDالمنطقة التعليمية) بأن والطالب األمور ألولياء إشعاراً  يتضمن القانون ، ذلك إلى إلضافةبا

أو يلتحقون  (HISD)ي المنطقة التعليمةف أطفالهم يسجلون الذيناألمور أولياء عنأو الطالب هجرة حالة عنستفسارإلا

قادرة  ها غيروان لهجرةلة ابحا تتعلق معلومات أي أو بسجالت تحتفظ ولنتعطي ال المنطقة التعليمية   .سهامدار في

 .األطفال أو الوالدين هجرة بحالة يتعلق آخر حكوميطرف  ألي المعلومات تقديم على في حالة الطلب منها

 

 

 


