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كجزء من التعليمية ومدرسة طفلك  حول المنطقة معك  هذه المعلومات ___________________ تشارك مدرسة  

 .2015لعام  (ESSA)بموجب القانون الفيدرالي لكل طالب ناجح  التزاماتهإ

 

في  على موقع وكالة التعليممدارس كل منطقة تعليمية و المنطقة التعليميةوا للوالية الفدرالية الدرجات بطاقات تقريراآلن توفري

 https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2018/srch.html .والية تكساس 

 

 تتضمن:  البطاقات هذة فيالمعلومات 

في والية تكساس قدم تقيم الطالب في إختبار الجاهزية األكاديمية ي – الجزء األول: تحصيل الطالب بمستوى الكفاءة •

(STAARو )في كل مادة دراسية  التي تم اإلختبار فيها على مستوى الصف. کةرلمشاا نتائج 

   

 .حسب نوع التقييمو (IEPs) عن مشاركة األطفال مع خطط التعليم الفرديةتتضمن تقارير المشاركة تقارير كما

 

 (AMO) نتائجيقدم  -(AMOs)ةللواليالسنوية القياسية  تحصيل الطالب واألهداف األكاديمية  الجزء الثاني: •

يشمل هذا القسم و .لةءلمسااضمن إطار ارهختباإ مت مادة دراسية للک (STAAR) تقيميات أداء نتائج تبيانا دولجو

ستخدام التقييمات إو والرياضيات يةاللغة اإلنجليزولقراءة ا في (STAAR)إختبارات  أيًضا معدالت المشاركة في

 .وخمس سنواتباإلضافة إلى معدالت التخرج لمدة أربع البديلة 

 

المدارس ذات األولوية ومدارس التركيز.  معلومات عنيقدم   -وتركيز المدارسالمدارس  أوليات: الجزء الثالث  •

والمشمولة بخدمات  في القراءة والرياضيات ومعدالت التخرج ٪ 5 رس التي أقل مناالمد المدارس ذات األولوية هي

لم يتم والتي   (Title Iوالمشمولة بخدمات قانون ) 10التركيز التي معدلها % عتبر مدارسوت  . (Title Iقانون )

 .وأهداف الحماية أكبر فيما بين تحصيل مجاميع الطالبفجوات  فيهاوالتي  بالفعل كمدارس ذات أولوية اتحديده

 

 جاالت:ميوفر معلومات حول جودة المعلم في ثالثة  - ة المعلمبيانات جود: الجزء الرابع •

في  المؤهالت المهنية لجميع المعلمين - أعلى درجة دراسية حاصل عليهاالنسبة المئوية للمعلمين حسب  -أ  الجزء

 .بتدائية والثانوية العامة في والية تكساسإلاالمدارس 

 

مدارس الفقيرة التقارير في أومؤقتة  رخيصوثائق تب أوفي حاالت الطوارئ  دينالمعتم معلمينال -باء وجيم  ئينالجز

عتماد إبتدائية والثانوية العامة الذين يدرسون بأوراق إلالمدارس ا معلمي النسبة المئوية لجميع يقدم – المرتفع الفقر أو 

 . المنخفض الفقرذات  دارسالمرتفع مقارنة بالممصنفة حسب الفقرو ارئة أو مؤقتة ط

النسبة المئوية للطالب الذين يقدم  - (IHE) الجزء الخامس: الخريجون الملتحقون في معهد تكساس للتعليم العالي •

الخريف أو الربيع( بعد  يتعليم العالي في تكساس خالل العام الدراسي )فصلالالتدريس في مؤسسة يلتحقون ويبدأون 

 .التخرج من المدرسة الثانوية

 

 اليةول(NAEP) نتائج دثحأيقدم  – للوالية (NAEP) ويبرلتا دمللتق نيوطلاالتقيم نتائج  : دسلساا زءلجا •

حسب ومصنفة  کةرلمشاا تالدمعو تياضيارلوا راءةلقااألداء في  نتائجأحدث رهظتو على مستوى البالد ستکسا

 .بالطلا مجاميع

 

01/29/2019

Emerson Elementary

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2018/srch.html


المنطقة  المطبوعة للتقارير متوفرة في ، فإن النسخ  األنترنتالمعلومات من موقع  في الحصول علىكنت تواجه صعوبة  إذا

 :__________________فيرجى االتصال  ا كانت لديك أسئلة حول المعلومات. إذالتعليمية أو في مكتب المدرسة

  

 .جتماع ووقتهإلمكان ا عنمعلومات ال ليتم إدخا أولياء األمورجتماع إفي  بطاقة الدرجاتتمت مناقشة  إذا

 المخلص

 ر:__________________________المدي

Jammale Joubert, at 713-917-3630 or jjouber1@houstonisd.org

Dr. Alexander S. Rodriguez


