
النجاح في نظام تحقق  بالمائة من المدارس وتسعوناثنان  (:HISDنتائج درجات المنطقة التعليمية)

 والية للالمساءلة 

 

 النجاح بتحقيقتعيد كتابة التاريخ  (School High Kashmereالثانوية ) مدرسة كشمير

العالي بشكل عام من قبل وكالة التعليم في  "B" تصنيفعلى (HISDفي هيوستن )المستقلة للمدارس  التعليمية منطقةالحصلت 

قائمة  منمدارس  حيث خرجت تسعة  2019-2018بموجب نظام المساءلة للوالية للعام الدراسي  (TEA)والية تكساس

 .88على درجة المنطقة التغليمية حصلت وقد  الوالية. في "التحسين المطلوب" المدارس المصنفة ضمن

بالمائة من مدارس المنطقة التعلينية  92حصلت لقد( TEAللتصنيفات الصادرة عن وكالة التعليم في والية تكساس)وفقًا 

(HISD( على درجة النجاح)حصلت جميع مدارس 271من مجموع  250 .)على الدرجة  وألول مرة المنطقة التعليمية مدرسة 

خمسة  حصلتحيث . 2018الجديد في الوالية والذي تم تطبيقه في عام  A-F حروف وفقًا لنظام تصنيفالعلى معيارالنجاح 

وتسعة و  C علىوستة وثمانين مدرسة   Bوثمانية وسبعين مدرسة على  A مدرسة في المنطقة التعليمية على وسبعون

 . Dوان الحد األدنى لنجاح المدارس هو أن تحصل على درجة  .Dعلىوعشرين مدرسة 

المدارس  راءنحن فخورون للغاية بكل مدرسينا ومد(على المنطقة التعليمية " .Grenita Lathanقالت المشرفة المؤقتة )  

  تحصيالً دارسياً كبيراً أظهر طالبنا " لقد لمساعدة طالبنا على النجاح" لعملهم الجاد  الدعم المدرسي ومديري المناطق موظفيو

 أكاديمياً." التقدمبتمكينهم من  ينونحن ملتزم

( ضمن المدارس المتعثرة لمدة ثماني سنوات متتالية  حصلت TEAوكالة التعليم في والية تكساس) بعد إدراجها على قائمة

(على درجة النجاح وتمت رفعها من قائمة  المدارس المصنفة ب  Kashmere High Schoolمدرسة كشمير الثانوية )

للعام الدراسي ( TEAوكالة التعليم في والية تكساس)  من "C" على تصنيف وقد حصلت "التحسين المطلوب" في الوالية

2018-2019. 

( "نحن نعيد كتابة التاريخ في مدرسة كشميرالثانوية ، معلم واحد وطالب واحد ومجتمع واحد وفي وقت  Lathanوأضافت )

 ."يجية صحيحة قمنا بتغييراألسلوب. "لم نستسلم أبدًا من أجل طالبنا وبدعم وخطة إستراتتواحد" ، قال

المدرسة  الية ( عن إعتزازها بالمدى الذي وصلتSamaj Cagerفي بداية االحتفال في  ثانوية كشمير يوم الخميس  أعربت )

 .في فترة زمنية قصيرة



في قاعة المدرسة: "لقد عمل الطالب وأولياء األمور والطالب أمام حشد من الخريجين المبتهجين  (Cager)كاجير توقال

في صعود  المشاركونحتى وصلوا إلى يومنا هذا". "إن العمل الدؤوب الذي أبداه  عال   بجد واإلدارة عليميةهيئة التالوأعضاء 

 .اً أخير أثمرمدرسة كشمير الثانوية قد 

لثانوية وهو قائد مخضرم والذي لدية خدمة لمدة عشرين عاماً  ( مديرمدرسة كشمير اReginald Bushوقال ريجنالد بوش)

"التحسين   ( اإلبتدائية وأخرجها من تصنيفKashmere Gardens Elementary Schoolوالذي  سبق وأن قاد مدرسة )

 .المطلوب" وقال ان العمل سيستمر في حرم المدرسة لتحسين التحصيل الدراسي

سنستمر و"من تصنيف  "التحسين المطلوب"   خرجنا من تصنيفلمجرد أننا  نتوقفريجنالد بوش: "لن  درسةمالوأضاف مدير 

 ."(Aنحصل على درجة ) ألمام وحتى الى ا

بعد حصولها  )التحسين المطلوب(الثمانية اإلضافية التي نجحت في الخروج من قائمة (HISDمدارس المنطقة التعليمية)أما 

  : ( فهيTEAوكالة التعليم في والية تكساس) على درجات النجاح من

Codwell, Highland Heights, Marshall and Sherman elementary schools; Attucks and Henry 

middle schools; and North Forest and Washington high schools.  

 كانت مصنفة ب"التحسين المطلوب"لقد خرجت تسع مدارس من إحدى عشر مدرسة في المنطقة التعليمية التي 

تم وضعهما  إلى جانب المدارس األخرى التي تعاني أكاديمياً بعض مدارس المنطقة التعليمية المصنفة ب)التحسن المطلوب( 

 .درجة 180 مقدارة موارد إضافية لتحقيق تحولو( التي تستلم دعماً  Achieve 180ضمن مدارس برنامج )

 مجموعة صغيره من الناس تعمل بكل جد "( Achieve 180برنامج )المشرفة على  (Felicia Adams)وقالت فيليسيا آدمز 

أمر  بخروج المدارس من تصنيف) التحسن المطلوب( لرفع أطفالنا إلى المستوى الذي يجب أن يكونوا فيه". "إن هذه األخبار

  ".هذا التصنيف تحت رائع  وهدفنا النهائي هو عدم وجود مدارس

بناًء على و للوالية. مساءلة الأو أفضل من أجل تلبية معايير  "D" على درجة المدارس يجب أن تحصل  A-F بموجب نظام

على (  HISDليمة )المنطقة التع مدرسة من مدارس 21حصلت ( TEAوكالة التعليم في والية تكساس) نظام المساءلة في

 وهي:  2019-2018للعام الدراسي  "F" تصنيف

 Ashford, Isaacs, C. Martinez, Northline, Osborne, Robinson, Rucker, Seguin, Smith, Whidby 

and Young elementary schools; Deady, Edison, E-STEM Central, Fleming, High School Ahead 

Academy, Key, Sugar Grove, Thomas and Williams middle schools; and Wheatley High School 

 

فسيكون أقل    TEAالخاص بوكالة التعليم في والية تكساس)( 2018تم تنفيذها في دليل المساءلة لعام يشروط الذي الإن لم تكن 

في ثالثة " F "على ت مدرسةعلى "إذا حصلص.أن الشروط تن "F" ( المصنفةHISDمن ستة عدد مدارس المنطقة التعليمية)

مدرسة سد الفجوات( فإن أعلى درجة يمكن للوألداء النسبي  واالنمو األكاديمي واألربعة )تحصيل الطالب  تمن المجاال

 في:  بتدائيةإلهذا يشير إلى أن أعلى مستوى يمكن للمدارس او "  59التصنيف العام هيفي الحصول عليها 

Osborne and Ashford elementary schools, Deady, E-STEM Central, and Edison middle schools 

and Wheatley High School 

 ن المطلوب(. ي) التحس ، مما يضعهم في وضع "F" وهو تصنيف  درجة 59 هي 

(هذا D وحصلت على درجة النجاح )( تقدًما أكاديميًا هائالً Wheatley High Schoolلقد أظهرت مدرسة ويتلي الثانوية)

. ولكن بناًء على الشروط ال يمكن للمدرسة سوى الحصول على الحد األقصى المسموح به وهو 63العام والتي كانت درجتها 

في  تصنيف "التحسين المطلوب" من مدرسة ويتلي الثانوية .  تقوم  المنطقة التعليمية بتنفيذ إستراتيجيات لضمان خروج59

 " ".C" درجة وباقل تقدير 2020-2019العام الدراسي 



ستخدام برامج قوية للتدخل في القراءة للطالب ستشمل التدابيرعلى سبيل المثال وال الحصر إستخدام تدريب صارم للمعلمين وإ

وتنفيذ مبادرة الكتابة على مستوى المدرسة وخلق فرص في التحدث واإلستماع للطالب على مستوى المدرسة للذين يتعلمون 

وفنون اللغة اإلنجليزية ، وزيادة الفرص للطالب للحصول على شهادات في الصناعة وتصليح السيارات وتكنولوجيا المعلومات 

 الطهي. 

 لعدم نظًرا ( TEAوكالة التعليم في والية تكساس) من قبل (HISDلم يتم تقييم عدد قليل من المدارس في المنطقة التعليمية)

 .لتصنيفها األعداد غير كافيةأو(STAAR) ختباراتإ الذين يأخذونطالب الوجود العدد الكافي من 

بأن هذة األشياء  هنا اليوم يعطيني دفعة إضافية من الثقة الصحفي "وجودي( قبل المؤتمر LaGasha Colemanوقال )

 يمكنني بالتأكيد أن أقول إن السيد بوش يعمل بجد لتغيير الثقافة هنا في"كشمير" مدرسة  في العام الدراسي القادم في ستحدث 

 المدرسة".

 

 


