
 

 

  6102نُقحت في حزيران /يونيو 

 

 .المدارس العامة في والية تكساس لطالب سنوياً في لم يعطى يهو تقي STAAR والمعروف ب   والية تكساس للجاهزية األكاديميةم يتقي

 هل المطلوب من طالب المنطقة التعليمية أخذ إختبار والية تكساس؟ 

 هذه الحالة وفيالتقييمات المناسبة  يجب أن يأخذ (TEKS) لوالية تكساس المعارف األساسية والمهارات تعليمى نعم ، بشكل عام  كل طالب يتلقى

 TEC 39.023 كما هو مطلوب من قبل  STAARهو إختبار 

التعويضية في الرياضيات والقراءة  STAARإخذ أختبارات   HISD)المنطقة التعليمية ) في الصف الخامس والثامنمطلوب من طالب الهل 

 . 6102خالل المدرسة الصيفية  

فان قسم خدمات التعليم وهيئة  ، من قبل الشركة المسؤولة عن االختبار STAARإلبالغ عن نتائج إختبار بابسبب المشاكل المستمرة المتعلقة   كال.

الى  الترقيةمن أجل  ليس مطلوباً  STAARختبار إوهذا يعني أن اجتياز لشهر حزيران / يونيو .  STAARألغت إختبارات تعليم تكساس قد 

 المستوى التالي.

  التالي؟  لصفإلى ا مقبل أن يتم ترقيته  6102صيف في  STAARختبارات إ طالب الصف الخامس والثامن إجتيازهل مطلبوب من 

تتكون لجنة التنسيب العلمية وفي مدرسة الطالب.  أساس فردي من قبل لجنة التنسيب الطالب إلى المستوى التالي على ترقيةقرار تخاذ كال.  سيتم إ

ألكاديمي للطالب في الصف. على أساس األداء ا قراراً ستتخذ اللجنة ، ومدير المدرسة أو من ينوب عنه. و تمعلم السجالو أمر الطالب وليمن 

 ر.متطلبات الحضو إلضافة إلى ذلك، يجب على الطالب  إستيفاء وبا

 شرط للترقية إلى الصف التالي؟ STAAR إختبار جتياز إيكون  هل 

درجات على عام  وتشمل هذه المعاييربشكل ،الترقية للمنطقة التعليمية ، يجب أن يستوفوا معايير الطالب إلى مستوى الصف التاليمن أجل إنتقال 

والحضور.  ومع ذلك، وبسبب التغييرات في تقويم إختبارات الوالية  والتأخير الذي لحق   إذا كانت متوفرة اليةالمواضيع الدراسية وإختبارات الو

ستبعاد درجات النجاح في إتم فقط و 6102-6102للعام الدراسي  7و  2و  4و  3ختبار، تم تعديل معايير الترقية للصفوف إلفي تلقي نتائج ا

مجلس. إقرأ الجتماع إخالل ،  6102ديسمبر كانون األول/ 02هذا القرار في  مجلس التعليم للمنطقة التعليميةوقد أصدر   .STAARاختبارات 

 .هناحول معايير الترقية  المزيد

من قبل الشركة  6102بيع لر STAAR بالغ نتائج إختباراتإالمتعلقة ب بسبب المشاكل وقد تم تعديل معايير الترقية  للصف الخامس والثامن أيضا 

   STAAR في  االختبارات هذا يعني أن اجتيازلشهر حزيران / يوليو وSTAAR  إختبارت  ألغت هيئة تعليم تكساسقد االختبار، و المسؤولةعن

 .إلى المستوى التالي للترقيةليس شرطا 

 ؟ مطلوبةالصف التالي؟ وهل ستكون المدرسة الصيفية  الى تم ترقيتةستهل أو لم يأخذة ،  STAARإذا فشل الطالب في إختبار  

بالنسبة الى إختبارات حزيران؟يوليو  ، ومع ذلك ترقية لطالب الصف الخامس والثامنواحد من متطلبات الوالية للهو  STAARعموما، ان 

  . لتلبية متطلبات الترقية  يوليو.  /في حزيران  STAARإجتياز أختبارات أخذ أو ليس المطلوب من الطالب في الصف الخامس والثامن   6102

مراجعة سجل إلى لجنة التنسيب العلمية المدرسية قبل بدء المدرسة الصيفية ل سيحال، للترقية  الواليةجميع متطلبات الطالب  يستوفي الوعندما 

، ومدير المدرسة أو ت معلم السجالوالطالب  من ولي أمرجنة التنسيب العلمية لر، والتقييمات األخرى. وتتكون سجالت الحضوو، الدرجات رسمياً 

 الطالب  تلقي دروس إضافية خالل المدرسة الصيفية. الطالب الذين من بعد المراجعة ، ستتخذ اللجنة قراراً بالرقية  أو تطلب .عنه من ينوب

ويجب أن   ما بالترقية أو التخفظ أ، ويتم  إتخاذ القرار النهائي جنة في نهاية المدرسة لمن قبل ال مسيحتاجون إلى دروس إضافية سيتم إعادة تقييمه

 باإلجماع. القرار يكون

 ؟ STAARالطالب من إختبار  األمر إعفاءهل يستطع ولي 

والمنصوص عليه في قانون التعليم لوالية تكساس، بموجب    STAAR مطلوب من قبل برنامجاالختبار الموحد في المدارس العامة في تكساس 

وان قانون الوالية جعل من الواضح قد ال يمكن "االعفاء" من اإلختبار  .010الفصل  في ، والقانون اإلداري لوالية تكساس03و  33الفصلين 
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ينص بشان اإلعفاء من التدريس )أ( يحق لولي أمرالطالب   62.101القسم   في ية تكساسلوال بارات أخرى.   ان  قانون التعليمالموحد أوأي اخت

أو النشاط المدرسي األخر الذي يتعارض مع معتقدات الوالدين الدينية أواألخالقية إذا كان ولي األمر قام بتسليم  معلم  الصف إزالة الطفل مؤقتاً من

من الصف أو النشاط المدرسي اآلخر. ال يحق لولي األمر إزالة الطفل من الصف أو النشاط المدرسي  الطفل مذكرة مكتوبة يخول فيها إزالة الطفل

 لتجنب إختبار أو لمنع الطفل من أخذ موضوع لمدة فصل دراسي كامل. )ب(  هذا القسم  ال يعفي الطفل من متطلبات المستوى الدراسي المطلوب

  .التعليمية للمدارس ووكالة تعليم تكساسأو متطلبات التخرج المقبولة لدى المنطقة ا

لولي أمرالطالب الذي يرغب في إعفاء طفلة من تقييمات الوالية اإللزامية  يمكن إكمال   (HISD) ووفقا  لسياسة مجلس التعليم للمنطقة التعليمية 

" هذة اإلستمارة غير مطلوبة والتعتبرموافقة لطلب اإلعفاء من األختبار ، انها مجرد سرد لإلجراءات  مات الواليةيء من تقياإستمارة األعف"

م طلبا خطيا إلى مدير المدرسة بدالً من يقدتويمكن ألولياء األمور  والتي يجب أن يكون ولي األمرعلى علم بها.   اإلختبار المترتبة على عدم

 .اإلستمارة

 

 أيام اإلختبارات إذا إخترنا اإلعفاء ماذا يحدث للطالب

وستقدم  كدرجة كما هو  " S"بالحرف   ستُّرمز فارغةال  وثيقة اإلجابةفان  الختبار، اعدم ختارإوإذا كان الطالب موجودا أثناء إجراء إإلختبار 

 إجراءإذا تغيب الطالب خالل والموضوع.  أولصف وفق مقياس ا كنة درجة مم وأقلأ. وسيحصل الطالب على درجة الصفر مطلوب من الوالية 

معدالت المشاركة  على ؤثردرجات األداء المدرسي  ولكن سي " للغائب. هذا التصنيف ال يؤثر فيA" فيتم الترميز بالحرف ، الوالية بالكاملاختبار 

 هنا. STAARختبار إعادة االختبار. انظر جدول إل يام التعويضية األسينطبق على اي يوم من في االختبار. وهذا 

 

 ؟فيةولكن ال يشاركون   STAARأيام أداء إختبار  ماذا يمكن أن تقدم المدارس للطالب الذين يذهبون إلى المدرسة

لن تكون و بشكل مستقل. و بيئة تعليمية آمنة لهؤالء الطالب، وسوف توفر لهم  تعيين الواجبات المنزلية والمشاريع وغيرهاقد تقوم المدارس ب 

لطالب الذين ال يشاركون في بالنسبة ل  أو إزالة العطلة الحجز المعلمين أو مديري المدارس، مثل هناك عواقب سلبية أو إجراءات تأديبية من جانب

STAAR. 

 

 ، هل سيؤثر ذلك على المدرسة أو المنطقة التعليمية؟STAAR إذا كان الطالب  لم يأخذ إختبار 

 المعلمينعلى على الرغم من أنه قد يكون هناك تأثير غير مباشر ، لواليةااإلعفاء ، ليس هناك تأثير مباشر على تصنيفات  الطالب إختار إذا

أولياء والمعلمين والمدارس فأن باإلضافة إلى ذلك،  الذي يحصل علية الطالب فيما أدو اإلختبار بشكل جيد.  والمدارس واليحصلوا على اإلئتمان 

 .الواليةمعايير لتلبية مقياسا دقيقا لمدى نجاح الطالب  وااألمور لن يكون

االختبار قد تؤثر على تقييم المساءلة  في  نسبة المشاركةفأن  ، STAARعدد كبير من الطالب الذين ال يشاركون في فيها  يوجد  التيفي المدارس 

ال تشمل معلومات عن أو تحليالت نمو التعليم سوف  المنطقة التعليمية مستوى  أداء الطالب على أو  مدرسةباإلضافة إلى ذلك، فإن أي   االتحادي.

التعليمية وعلى مستوى منطقة الو المدرسةقرارات حول فعالية البرامج والجهود التعليمية داخل الخدم هذه التحليالت التخاذ هؤالء الطالب. وتست

 الوالية. 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/Frm%20HISD%20AsmtOptOut%20120715%20V2.pdf
http://www.houstonisd.org/STAAR

