
 لةءالمسامعيار تستوفي (HISD) عليميةتالمنطقة ال

رقم  أدنى إلى نخفضإ قد "مطلوب تحسينال" التصنيف ذات المدارس عددأن  الجديد المساءلة تصنيف نظام بموجب

 لة. 

 لتلبية" Not Rated "لم تصنف  (HISD)هيوستنفي  للمدارس المستقلةالتعليمية  منطقةال أن من الرغمب

ان ك لذي حصلت علية المنطقة التعليميةمل اايم الشياإل ان التق هارفي عصارإالخاص ب عفاءلإل للتأهل الواليةمعايير

 (TEA) تكساس في التعليم وكالةهذا ما إعلنتة  تكساس في الجديد لمدارسل المسائلة نظام بموجب B الدرجة ضمن

 .األربعاء يوم

(  172مدرسة من مجموع  159) ٪19 إستوفتلقد   TEA) تكساس في التعليم وكالة عن الصادرة للتقييمات ووفقًا

 .1192-1197 الدراسيللعام  (Met Standard)معايرللعليمية تالمنطقة المن مدارس 

. "أحرزناه الذي ا مدرة بالتقومسر أنا "ةعلى المنطقة التعليمي المؤقتة المشرفة (Grenita Lathan)ناثان غرينا قالت

قد  "  Achieve 180" برنامج يقدمها التي والخدمات الطالب ودعم للموظفين إضافية مواردال تخصيص أنويبدو  "

 جبي  عمل أمامنا يزال ال أنه نعرف أننا إال  اليوم تلقيناها التيبخبارألاب مسرورين أننا من الرغمى علو.  جنى فوائدة

 " .به القيام علينا

 الوالية قبل من (IR) "مطلوب التحسين" بـ   المدارس المصنفة عدد بتخفيض (HISD) التعليمية لقد قامت المنطقة

 للسنة( IR السبعة المصنفة)س راالمد  هذه  . مدرسة 7الى  52العدد من  إنخفضقد ل. و فقط سنوات ثالثبخالل 

 )غير مصنفة( إضافية  مدرسة 97(. وهناك IRب) تصنيفها يتم سنة أول ستكون السنة هذه أن يعني وهذا األولى

 العام من (IR)التصنيف وضع فيمدرسة 97 منمدرسة   95 بقىستو.  هارفي إلعفاء الوالية معاييرلتهما تلبي بسبب

  من عدد أدنى هو هذاو. والحكومة الفدرالية  واليةلل المطلوب تحسينال بتخطيط لتزامإلا امنهم يتطلب مما ، ماضيال

 .1191 عام منذ "IR"ضمن(  المصنفة HISDمدارس المنطقة التعليمية )

  تحظى الكانت   التيو  األن (Met Standard )المعايير التعليمية ةالمنطق مدارس من مدارس ستإستوفت  وقد

 ,Woodson PK-8المدارسهي ) وهذه .المشرفين مدارس باسم والمعروفة - الخدمات من كاف   قدرب

Blackshear, Dogan, Mading   Wesley elementary schools, and Worthing High School.) .     

 Highland Heights Elementary School, Henry)المشرفين مدارسمن  األبخرى األربعة والمدارس

Middle School 

  Kashmere and Wheatley high schools)  تصنيف   ألنها تقع ضمن" ةمصنف غير" مدرسة  97 بين من

 .هارفي إعصار معايير

ل من يمدارس تحضى بقل وهي ( Achieve 180 schoolsمن مدارس برنامج)  مدرسة 17 فأن  ذلك إلى باإلضافة

 ."Met Standard" قد إستوفت المعاير األداء في فعوض الخدمات

فقد  زعلى التميّز( قد تأهلت وحصلت HISDمن مدارس المنطقة التعليمية) مدرسة (142تين وثالث واربعون )مائ

 اتالدراس أو العلوم أو الرياضيات أو القراءة/  اإلنجليزية اللغة في األقل على واحد تمييز على مدرسة 951 حصلت

 داءاأل أو  للطالب الدراسي التحصيل فجوات سد في المتميز األداء فيأو  األكاديمي النمو في الميّز أو جتماعيةاإل

 صنيفاتت جميع على مدرسة عشرة تسع تحصلو. الثانوية المرحلة بعدلما  ستعدادإلا تحقيق في المتميز األكاديمي

 .األكاديمي للمستوىالتمييز

 التعليمية المناطق من وغيرها (HISDالمنطقة التعليمية) تلقت 22 (HB) النواب مجلس قانون بموجب مرة ألولو

 التية يالمناطق التعليم ستكونو. 1192-1197 الدراسية للسنة الجديد A-F تصنيف نظامضمن  تصنفها رسالة 

التي تحصل على  سالمدار بينما ، للوالية األكاديميةللمعايير مستوفية D أو C أو B أو A تصنيف على تحصل

 التستوفي المعايير.  F تصنيف



  ( STAARت الوالية) بختباراإ في لمتوسطةوا بتدائيةإلا المدارس طالب أداء على الدرجة األولى في التقييمات تعتمد

 هة والمهنهزية للكلياوالج  التخرج معدالت أيًضا عتبارإلا بعين تأبخذ التصنيفات فإن الثانوية للمدارس بالنسبةأما 

في  " وبمطل التحسين" أوالمعايير(   ىستوفأصول على تصنيف )حفي ال  الفردية المدارس ظوستحاف .والعسكرية

 .1191 أغسطسآب/  ألول مرة في Fالى  Aتصنيف مابين  ىصل هذة المدارس علحت سوفو. العام هذا

 بعين أبخذي والذي ، الجديد المساءلة نظام ستخدامإب التعليمية المدارس تكساس فيها صنفت التي األولى السنة هي هذه

 :التعليمية والمدارس للمناطق األكاديمي األداء لقياس"( المجاالت"  باسم أيًضا المعروفة) التالية العوامل عتبارإلا

 اربي إبختف الطالب أداء مستوى يقيس  - تحصيل الطالب(STAAR )الثانوية المدارس طالب أداء ومدى 

 .التخرج ومعدالت ةوالعسكريللكلية والمهنة  ستعدادإلا إجراءات في أيًضا

 في نواتحس الذين الطالب عدد لقياس فئتين إلىوينقسم  – (النسبي واألداء األكاديمي النمو) المدرسة تقدم 

 بالمدارس مقارنة التعليمية والمناطق المدارس أداء مدى وكذلك الماضية بالسنة قارنة( مSTAARإبختبار)

 .  خفض طلبتها من ذوي الدبخل المنوالتي  المشابهة  األبخرى والمناطق

 والعوامل واإلعاقة الدبخل ومستوى رقالع   أساس على الطالب أداء مستوى يقيس - األداءفجوات  سد 

 .التعلم على تؤثر قد التي األبخرى

عدد  سيكون 1192 لعام (TEAوكالة تعليم تكساس)لتضمنها دليل المساءلة  التيوط الجديده الشرتلك  نتك لم إذا

  باقل من إثنين "مصنف غير" ضمن العددو "بإثنين  أقل( HISDالمنطقة التعليمية) ( فيIRالمدارس ضمن تصنيف )

 .هارفي إعصار بموجب شروط

ن التحس)إستلمت المدرسة تصنيف إذا" على ينصو يوليوحزيران / أوابخر في الدليل في الشرط هذاتضمين  تم

 دسو النسبي واألداء األكاديمي والنمو الطالب تحصيل) األربعة الحقول حسابات منحقول من  ثالثة في مطلوب(

 Kandyتي)مدرس تحققه أن يمكن ما أعلى أن إلى هذا يشيرو . "51 الحصول عليها يمكن درجة أعلى فإن( الفجوات

Stripe Academy Elementary School and Sugar Grove Middle School  )إنهما  ويعني ، 51 هو

 Reagan K-8 Educational Center and Attucks Middle) حصول في أيًضا ذلك ويسبب ."IR" في حالة

Schoolإعصار هارفي.  على ضوء شروط المعايير( إستوفى)) غير مصنف( بدالً من ( على تصنيف 

للمناطق التعليمية  متتاليين 1191 و 1197 يعامسيتم إعتبار التصنيفات من متتالية سنوات حتسابإ وألغراض

 في الطعن للمدارس التعليمية يمكن. اإلعصار حدوث بسبب 1192 عام في" مصنفغير" بالتي صنفت  والمدارس

 .اإلعفاءاتإصدار ذلك في بما  بالمساءلة متعلق قرار أي

 .1192 عامأوابخر في إتخاذ القرارات بشأن طلبات اإلستئناف يتم أن المرجح من

 

 

https://tea.texas.gov/A-F/

