Students requirements
grading and report cards
العالمات الدراسية وبطاقات تقرير األداء
من أجل ترقية طالب المنطقة التعليمية ( )HISDالى مستوى الصف التالي (األعلى)  ،يجب أن يظهر الطالب أنهم تعلموا
جميع متطلبات والية تكساس الطالب المدرسة الحكومية .إن معاير الترقية ل  HISDتتضمن بشكل عام درجات الفصول
الدراسية والمحلية وإختبارات الوالية .تتوفر التفاصيل عبر اإلنترنت من خالل مدرسة طفلك.
العالمات (الدرجات) الدراسية وبطاقات تقرير األداء للعام 2015-2016
المواضيع األكاديمية
 = 099-09ممتاز
 = 00-09جيد  /فوق المتوسط
ُ = 50-57مرضي ،متوسط
 =57-59عبور /اقل من المتوسط
أقل من  = 59غير ُمرضي /راسب

التحصيل
 Eممتاز
ُ Sمرضي
 Pضعيف  /أقل من المتوسط
Uغير ُمرضي

تصنيف المراحل الدرسية
في المدرسة الثانوية  ،يقوم اإلئتمان الكامل للطالب( )Creditبتحديد تصنيف الطالب – و في أية سنة أو مرحلة دراسية سيكون
الطالب .إن السياسة التي تهتم بالتصنيفات تسمى سياسة المجلس (LOCAL)EIE
التصنبف (السنة)
اإلئتمانات التي تم الحصول عليها
المرحلة  ( 0المبتدئ)
77 – 9
المرحلة ( 09طالب السنة الثانية)
00.7 - 6
المرحلة  (00األصغر)
05.7 - 2
المرحلة ( 02األقدم)
 00أو أكثر
التقييم(التصنيف) والنشاطات االمنهجية
بموجب قانون الوالية "ال نجاح  /ال مرح" فأن األهلية للمشاركة في النشاطات (الالمنهجية ) الالصفية خالل اآلسابيع الستة
األولى من السنة الدراسية  ،ويتم تحديدها بموجب درجات الطالب من دورة الدرجات النهائية للسنة الدراسية السابقة .بعد
األسابيع الستة األولى  ،فأن الطالب الذي حاز على درجة أقل من ( 59أو مايقارب ) في أي ُمقرر دراسي أكاديمي يعتبر غير
مؤهل للمشاركة في النشاطات الالصفية خالل األسابيع المدرسية األولى من الفترة الدارسية القادمة .خالل ذلك الوقت يمكن
للطالب إستكمال الممارسة أو الت ّدرب مع الطالب اآلخرين ولكن ال يمكنة المشاركة في أية منافسة أو أداء عام.
فترة التسعة – أسابيع للتقييم (تستعمل في المدارس اإلبتدائية وبعض المدارس الثانوية المحددة)
 27أب الى  22تشرين األول
الفترة الدراسية األولى
 26تشرين األول الى  00كانون األول
الفترةالدراسية الثانية
 7كانون الثاني الى  00آذار
الفترة الدراسية الثالثة
 20آذار الى  27أيار
الفترة الدراسية الرابعة
تبعث المدارس اإلبتدائية (وبعض المدارس الثانوية) بطاقات العالمات الى أولياء األمور أربعة مرات خالل السنة الدراسية ،
بعد إنتهاء فترة التسعة أسابيع للتصنيف بفترة وجيزة 29 :تشرين األول 0 ،كانون الثاني  27 ،آذار  27 ،آيار (المدارس
اإلبتدائية والمتوسطة و 0حزيران (المدارس الثانوية)
فترة الستة – أسابيع للتقيييم (تستعمل في أغلب المدارس الثانوية)
 27أب الى  0تشرين األول
الفترة الدراسية األولى
 7تشرين األول الى  6تشرين الثاني
الفترة الدراسية الثانية
 0تشرين الثاني الى  00كانون األول
الفترة الدراسية الثالثة

 7كانون الثاني الى  02شباط
الفترة الدراسية الرابعة
 07شباط الى  0نيسان
الفترة الدراسية الخامسة
 7نيسان الى  27آيار
الفترة الدراسية السادسة
معظم المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية ( وبعض المدارس اإلبتدائية) تقوم بأرسال بطاقات العالمات الى أولياء األمور
ست مرات في السنة الدراسية  ،بعد إنتهاء فترة الستة أسابيع الدراسيىة بفترة وجيزة 0 :تشرين األول 02 ،تشرين الثاني0 ،
كانون الثاني  00 ،شباط  0نيسان و 27آيار (المدارس اإلبتدائية والمتوسطة) و  0حزيزان ( المدارس الثانوية) .ومع ذلك ،
فأن بعض المدارس المتوسطة والثانوية يتبعّون فترة دراسية من تسعة أسابيع  ،أنظر الجدول أعالة  .إذا ما كان الطالب ال
يُحرز تقدماً ُمرضيا  ،فأن أولياء األمور يتسلمون تقرير تمهيدي في أواسط الفترة الدراسية وفي أوقات أخرى إذا إقتضت
الحاجة .يتوجب على أولياء األمور توقيع وإعادة التقارير.

