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السادة /أولياء األمور واألوصياء،
أعلنت وكالة التعليم في تكساس في  32أبريل /نيسان  3102عن نظام مساءلة جديد على مستوى الوالية يخص المناطق التعليمية والمدارس والمدارس المستقلة بوالية
تكساس .ويوظف نظام المساءلة الجديد هذا هيكل مؤشرات أداء لتقييم أربع مجاالت وهي إنجاز الطالب ،التقدم الذي يحرزه الطالب ،رأب فجوات األداء ،والجاهزية
لمرحلة ما بعد الثانوية:
المؤشر األول :إنجاز الطالب .يمثل موجزاً لإلنجاز في جميع المواد  -بكال التقييمين العام والبديل  -وفق معيار أداء محدد.
المؤشر الثاني :التقدم الذي يحرزه الطالب .ويتيح هذا المؤشر فرصة للمدارس المتنوعة إلظهار التقدم المنجز باستقاللية عن مستويات اإلنجاز العامة.
المؤشر الثالث :رأب فجوات األداء .ويظهر هذا المؤشر بشكل خاص اإلنجاز العلمي المتقدم لفئة الطالب المحرومة اقتصاديا ً وفئات الطالب الذين يحققون أقل
مستويات إنجاز والمنتمية إلى أجناس و /أو أعراق معينة في كل مدرسة أو منطقة تعليمية.
المؤشر الرابع :الجاهزية لمرحلة ما بعد الثانوية .يتضمن قياسات تتعلق بإتمام المرحلة الثانوية وابتدا ًء من عام  3102سيتضمن أيضا ً تقييمات والية تكساس
للجاهزية الدراسية (األكاديمية) فيما يتعل ق بمعيار الجاهزية لمرحلة ما بعد الثانوية .ويؤكد هذا المؤشر على أهمية حصول الطالب على شهادات تخرج
من المدارس الثانوية التي تمنحهم األساس الضروري للنجاح عند االلتحاق في الجامعة ،أو القوى العاملة ،أو برامج التدريب على الوظائف ،أو الجيش.
تم إصدار التقييمات (الدرجات) األولى في هذا النظام الجديد؛ فمُنحت المدارس التي حققت أو حتى تجاوزت األهداف التي حددتها الوالية تقييم "تحقيق المعيار" .أما
المدارس التي لم تحقق أهداف الوالية فقد مُنحت تقييم "مطلوب تحسينات".
ومُنحت المدارس التي قامت بتحقيق المعيار فرصة الحصول على درجات التميز التالية في :3102
• شريحة نسبة  32في المائة العليا لتقدم الطالب
• اإلنجاز االكاديمي في القراءة  /آداب اللغة اإلنجليزية ()ELA
• اإلنجاز االكاديمي في الرياضيات
استندت درجات تميز المدارس إلى أداء هذه المدارس بالمقارنة مع مجموعة من المدارس .ولم تكن المدراس التي تم تقييمها بموجب شروط المساءلة الخاصة بالتعليم
البديل مؤهلة للحصول على درجات التميز هذه.
يمكنكم االطالع على أداء المدرسة التي ينتمي إليها طفلكم بحسب نظام المساءلة في المنشور المرفق "وكالة التعليم في تكساس  -ملخص نظام المسائلة لعام ."3102
وللحصول على المزيد من المعلومات بشأن نظام المساءلة لعام  ،3102الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني البحثي لمنطقة هيوستن التعليمية المستقلة:
.http://www.houstonisd.org/Page/90761
وتقبلوا وافر التحية واالحترام،،،
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