
7و 3،4،2راسية دللمراحل ال 5102 -5102معايير الترقية الجديدة للعام الدراسي   

 

  للترقية الى الصف التالي  STAARغير مطالبين بأجتيّاز إختبار  7و 3،4،6طالب الصفوف 

ظهر الطالب إنة قد يجب أن ي  ( اإلنتقال الى مستوى الصف التالي HISDمن أجل أن يتمكن طالب المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن)

 وأختبارات الواليةجات الفصول الدراسية ( ، وتشمل هذة المعايير بشكل عام درHISDوصل الى  معايير الترقية الخاصة بالمنطقة التعليمية )

 .www.HoustonISD.org/PromotionStandards والحضور. لمزيد من المعلومات إنظر

 7و 6، 4، 3للمراجل الدراسية  ير معايير الترقية لتغّ  1051كانون األول / ديسمبر  51(  في HISDلقد صوت مجلس إدارة المنطقة التعليمية )

في مادتي الرياضيات  والقراء ة  ستكون  ) إعادة اإلختبار(  الثانية الجولة STAAR اراتإختب بما أنيرات في تقويم إختبارات الوالية. وبسبب التغّ 

أيار / مايو ، وان  11وفي الحقيقة أن اليوم األخير من المدرسة سيكون  .  1056 حزيران / مايو 51 حتى   في وقت الحق واليتوقع  النتائج 

او التحفظ عليها إعتماداَ  إلتخاذ قرارات الترقية أيضا  ستلم ( سيبدأ في األول من حزيران/ يوليو  والنتائج ستSummer Schoolالفصل الصيفي)

اً للترقية لطالب معيارسوف التكون   STAARان بيانات على وبسبب هذا التأخير في التقييم. لقد صوت  المجلس   STAAR  .على نتائج

 . 5106-5102للعام الدراسي  7و 6،  4، 3الصفوف 

الجولة   STAARللترقية .  أولئك الذين فشلوا في إختبار   STAARمطالبون بإجتياز إختبارات   8و 1طالب الصفوف  سيبقى  ومع ذلك، 

النتائج من  مالم تظهر(  Summer school)الفصل الصيفي االولى في آذار/ مارس يجب عليهم إعادة اإلختبارفي أيار/ مايو والتخطيط لحضور

 اإلختبار.  اقد إجتازو  التي تؤشر انهموالوالية 

.  إذا كان طفلك اليلبي معايير الترقية المبينة أدناة  ، فأن 5106-5102ام الدراسي ع( للترقية للHISDوفيما يلي معاييرالمنطقة التعايمية )

 . المدرسة ستتصل بك  إليجاد فرص  تعليمية إضافية لطفلك

 معايير الترقية الصف األول والثاني

    التعرف على وقراءة الكلمات التي تظهر في الكثير من األحيان في اللغة  – إختبار الكلمة كثيرة التكراريجب على الطالب إجتياز

 .المكتوبة والمنطوقة

  (تطلب الوالية للمتوسط السنوي العام هو ( أو أكثر  في القراءة ومهارات اللغة 70( أو أكثر والمتطلب المحلي المتوسط هو )70م 

 األخرى، والرياضيات و العلوم أو الدراسات اإلجتماعية. 

  *.يجب ان يكون  لدى الطالب حضور كاٍف  

 معايير التلرقية للصف الثالث والرابع

تطلب  • ( أو أكثر  في القراءة ومهارات اللغة 70( أو أكثر والمتطلب المحلي المتوسط هو )70الوالية للمتوسط السنوي العام هو)م 

  .األخرى، والرياضيات و العلوم أو الدراسات اإلجتماعية

 يجب أن  يكون لدى الطالب حضور كاٍف. * •

 معايير الترقية للصف الخامس 

 يجب ان يجتاز الطالب إختبار) STAAR )تقييم الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس 

 ( تطلبب الوالية للمتوسط السنوي العام هو ( أو أكثر في ثالثة من اربعة مواد : فنون 70( أو أكثر ، والمتطلب المحلي المتوسط هو )70م 

 اللغة ) متوسط في القراءة والكتابة (الرياضيات، العلوم أو الدراسات األجتماعية

  يكون للطالب حضور كاٍف.يجب أن 

 معايير الترقية للصف السادس والسابع

 ( تتطلب الوالية للمتوسط السنوي العام هو ( أو أكثر في القراءة ، مهارات اللغة 70( أو أكثر ، والمتطلب المحلي المتوسط هو )70م 

 .األخرى ، الرياضيات، وفي العلوم أو الدراسات األجتماعية

 ر كافٍ يجب أن يكون للطالب حضو 

 معايير الترقية للصف الثامن

 يجب ان يجتاز الطالب إختبار ( STAAR ).تقييم الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس 

http://www.houstonisd.org/PromotionStandards


7و 3،4،2راسية دللمراحل ال 5102 -5102معايير الترقية الجديدة للعام الدراسي   
 ( تطلبب الوالية للمتوسط السنوي العام هو ( أو أكثر في ثالثة من اربعة مواد : فنون 70( أو أكثر ، والمتطلب المحلي المتوسط هو )70م 

 .القراءة والكتابة (الرياضيات، العلوم أو الدراسات األجتماعيةاللغة ) متوسط في 

  ٍيجب أن يكون للطالب حضور كاف. 

 05 -9معايير الترقية للصفوف  

  يجب ان يجتاز الطالب إختبارSTAAR   تقييم الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس ( و تقييمات نهاية السنة((EOC)  في الجبر و األحياء

 وتاريخ الواليات المتحدة األمريكية . 1واللغة الإلنجليزية  5و اللغة اإلنجليزية 

  يتم ترقية الطالب على أساس إجمالي رصيدهم من اإلئتمانCredit  في المقررات الدراسية المتراكمة قبل بداية العام الدراسي المقبل 

 انيتم الحصول على الرصيد الفردي  اإلئتم Credit) ( أو أكثر والحضور الكافي70من المقررات الدراسية من خالل درجة النجاح )* 

 من حضور الدروس. 01أن ال يتجاوز الطالب الحد اإلجمالي لحاالت الغياب  بدون عذر والبلغ %  -*حضوركاف

 

 

 

 

 


