
 6102-6102راسي درمة للعام الالوالية الصامعاييرلبي ت   (HISD) المنطقة التعليمية مدارس من لمزيدا

 

 
 

من  مستوى أعلىهي  اآلن الواليةمعاييرلبت  التي (HISD) يمية المستقلة للمدارس في هيوستنالمنطقة التعل مدارس عددان  

 .2102 عامإعتمادة  تم الذيو تكساس والية في صرامة األكثر الجديد المحاسبة نظام تحت مضى وقت أي

( 272 أصل من 250)المنطقة التعليمية  مدارس من ةاليوم ان تسعون بالمئ تكساس تعليم وكالة هاصدرتأالتي  تصنيفاتلل وفقا

 مدرسة رشأحدى عييمت ق   الوقت نفس وفي  2107-2102 الدراسي لعامات اتصنيففي  (لبت المعايير )تنصنيف على تحصل

 ."لبت المعايير " تصنيف علىعليمية ت المنطقة التحصلو". تحسين إلى بحاجة" تصنيفا   أقلب

 ربعةأ باإلعتباريأخذ  الذي الحالي، المساءلة نظام ستخدامإب المدارس تكساسوالية  فيها يميتق التي الخامسة السنة هي وهذه

 :يلي ما العوامل هذه وتشمل. واإلثنية العرقية وللمجموعات ككل،طالب التقييم في  عوامل

  لجاهزية األكاديمية لوالية تكساساأداء تقييم (STAAR.) 

 أخرى إلى سنة من الطالب تقدم. 

 األداء ثغرات سد. 

 الثانوية الجاهزية. 

 أصل من 02) الماضي العام في" مطلوب تحسنال " ب صنفتقد  التي المنطقة التعليمية مدارس نصف من يقرب ما حقق وقد

 :هي المدارس وهذه". المعايير( بتل) التحسن المطلوب و حققت قد ( 82

 are Bellfort Early Childhood Center, Advanced Virtual Academy (AVA), Foerster, Gallegos, 

Bruce, C. Martinez, Young, Cook, Lewis, and Kashmere Gardens elementary schools. Also on 

that list are E-Stem Central, HS Ahead, Edison and Forest Brook middle schools, and Liberty, 

Milby, and Westbury high schools 

 



 باإلضافة. ي لم تصنف العام الحالي) التحسن مطلوب( العام الماضبصنفت قد   (Harper Alternative)إحدى المدارس 

 إلى ماانضمامه قبل 2102 عام في" المطلوب التحسين"ب  Victory Prep North and South تصنيف تم دلق  ذلك، إلى

رسة قد دم 20 ان يعني وهذا. 2107-2102 الدراسية للسنة" لبت المعايير "ب كالهما صنف وقد HISDالمنطقة التعليمية )

 .2107-2102 للعام الدراسي "مطلوبلاالتحسن  " قائمة خرجت من

 

 ئةالم في 01 نسبة إن. 2108 عام في واليةلل الجديد المساءلة نظام تطبيق منذ المعايير أصعب من الرغم على التقدم هذا ويأتي

 إجمالي لىإ إضافية مدارس وتشمل ميةالمنطقة التعلي شهدتها نسبة أعلى هيأوفت بالمعايير التي المنطقة التعليمية مدارس من

 .المنطقة في المدارس دعد

 .هنا التقييمات حول صحفي مؤتمر مشاهدة يمكنك

https://www.facebook.com/HoustonISD/

