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 ؟ التحسين المطلوب""( أوIR)ماهو 

 (IR) كساسالتي وضعتها وكالة تعليم توالمساءلة  الوالية بشأنشير إلى المدرسة التي فشلت في تلبية معاييري   "التحسين المطلوب"أو. 

 ؟( IRالتي تعتبرمن )(HISDالمنطقة التعليمية) كن أن تتخذها الوالية بشأن مدارسهي اإلجراءات التي يم ما

 

 Blackshear, Dogan, Highland: وهيأكثرلمدة أربع سنوات أو (HISDالمنطقة التعليمية ) فيأكاديمياً  عشرة مدارس تعاني

Heights, Mading, and Wesley elementary schools; Henry Middle School; Woodson PK-8; and Kashmere, 

Wheatley, and Worthing high schools.للسنة الرابعة  "التحسين المطلوب"تحت  حالياً  ت المدرسةإذا كان . بموجب قانون الوالية

ن هذة أ إلدارة المنطقة التعليمية. مدراءأو تعيين مجلس  اتكساس إغالقه في على مفوض التعليم يجب وال تلبي معاييرالواليةأو أكثر

 .8152 (أغسطسآب )51 لبحلوالوالية رمعاييالمدارس العشرة يجب أن تستوفي 

 

 ؟مدراء الوالية ما هي الخيارات لتجنب تعيين مجلس 

هذه العقوبات: تشكيل شراكة ثم هناك خيارين يمكن أن تجنب  5288 وقانون الكونغرس المرقم 5228 المرقم مجلس الشيوخ بموجب قانون

 وبمستويات المدرسةإغالق وإعادة فتح  أو إلى منظمة خارجية مثل مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة للتعليم العالي المدرسةتسليم إدارة 

 .دراسية محدودة

 

 عه "الشراكة"؟ما الذي ستستتب

 حتيةبشأن خدمات الدعم والبنية الت المنطقة التعليمية( مع الوالية الشريك )الذي يتم اختياره من قائمة معتمدة منسيتعاون  الشراكةفي إطار

يكون . وسوإدارة المدرسة والتدريسين الشريك قرارات حول التوظيفخذ / التكنولوجيا. وسوف يتتالتجهيزامثل التمويل والميزانية و

مزايا و المنطقة التعليمية مزاياالموظفون ب ظوسيحتف وستبقى العقود ذاتها ويتم تكريمهم (HISDالمنطقة التعليمية)ن من موظفي يالموظف

السيطرة  عود إلىالمنطقة التعليمية ستفكرة أن والأن الشراكات مؤقتة )على الرغم من أن المدة لم تحدد( . )نظام تقاعد المعلمين في تكساس(

 .في النهاية على هذه المدارس

 

 ؟العمل في المدرسةكيف يمكن إغالق وإعادة 

ارها لهذا س التي تم إختيبالنسبة للمدار جراءات إلغالق وإعادة فتح المدرسة بمنهج / برنامج مختلف. أمااإليتعين على مجلس التعليم إتخاذ 

المدارس للعام . وستتم إعادة إفتتاح 8152 حزيران)يونيو( 8في  8152-8152في نهاية العام الدراسي ارس فسيتم إغالق المدالخيار

تتعهد   دالهم.ستبإالموظفين في المدرسة وجميع نقل تم سي . وبموجب هذا الخيار8152( أغسطسأب) 51في  8152-8152الدراسي 

 ثال. على سبيل المدة فتح المدرسة بمستوى صف واحد تم إعا. سيأخرى في مدارسهذه المدارس  موظفيبإعادة تعيين التعليمية  المنطقة

وستفتح  ورياض األطفال. وستفتح المدرسة المتوسطة بالصف السادس (pre-K)طالب ما قبل الروضةاإلبتدائية بمدرسة السيتم إعادة فتح 

 .ثللمساءلة حتى يصل الطالب إلى الصف الثالتقديراإلبتدائية سوف لم تستلم أما بالنسبة للمدرسة   لمدرسة الثانوية بالصف التاسعا

 

 ؟إفتتاحهاالمدارس عند إعادة  تتضمنهاوما هي البرامج التي  إفتتاحهاما هي االمدارس التي يجري النظر في إغالقها وإعادة 

  Blackshear Elementary School (Health Science) 

 Highland Heights Elementary  School (All-girls STEM) 
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 Wesley Elementary School (All-boys STEM) 

 Woodson PK-8 (Reopen as an preK-5 only - Primary Years International Baccalaureate 

Programme) 

 

 ماذا سيحدث له / لها؟ لنظر في إغالقها وإعادة إفتتاحهايحضر طفلي إحدى المدارس األربع التي يتم ا

قل نذا تم إختيار المدرسة للغلق وإعادة اإلفتتاح يتم إلغاء مستوى الطالب من البرنامج وسيتم نقل الطالب إلى المدرسة المجاورة وسيكون الإ

 متوفراً.

 

 من هذه المجتمعات المدرسية؟ التعليقات)التغذية الراجعة(لتلقي الذي تفعلة المنطقة التعليمية  ما

ي والطالب وموظف العوائل من التعليقات(الراجعة)من أجل الحصول على التغذية ا العشرة مدارسال جميع مجتمعية فيجتماعات إيتم عقد 

   HoustonISD.org/IRmeetingsقم بزيارة  كاملالزمني الجدول الالمدارس والمجتمع. للحصول على 

http://blogs.houstonisd.org/news/2018/02/02/hisd-hosting-community-meetings-on-improvement-required-campuses/

