
 

 

 :التاريخ
الوالد عزيزي  : 
مدرسة تشارك   Tanglewood Middle School من كجزء طفلك ومدرسة التعليمية المنطقة حول معك المعلومات هذه  

ناجح طالب لكل الفيدرالي القانون بموجب إلتزاماتها  ) ESSA ( 2015 لعام  . 
في التعليم وكالة موقع على تعليمية منطقة كل ومدارس التعليمية واالمنطقة للوالية الفدرالية الدرجات تقريربطاقات يتوفراآلن  

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

تتضمن البطاقات هذة في المعلومات : 
تكساس والية في األكاديمية الجاهزية إختبار في الطالب تقيم يقدم – الكفاءة بمستوى الطالب تحصيل :األول الجزء •  

( STAAR ( الصف مستوى على فيها اإلختبار تم التي دراسية مادة كل في المشارکة ونتائج . 
الفردية التعليم خطط مع األطفال مشاركة تقاريرعن المشاركة تقارير تتضمن كما  (IEPs) التقييم نوع وحسب  . 

للوالية السنوية القياسية األكاديمية واألهداف الطالب تحصيل :الثاني الجزء •  (AMOs) - نتائج يقدم  ) AMO ) 

تقيميات أداء نتائج بيانات وجدول  ) STAAR ( القسم هذا ويشمل .إطارالمساءلة ضمن إختبارها تم دراسية مادة لکل  
إختبارات في المشاركة معدالت أيًضا  ) STAAR ( التقييمات وإستخدام والرياضيات اإلنجليزية واللغة القراءة في  

سنوات وخمس أربع لمدة التخرج معدالت إلى باإلضافة البديلة  . 
التركيز ومدارس األولوية ذات المدارس عن معلومات يقدم -المدارس وتركيز المدارس أوليات :الثالث الجزء • . 

بخدمات والمشمولة التخرج ومعدالت والرياضيات القراءة في ٪ 5 من أقل التي المدارس هي األولوية ذات المدارس  
قانون بخدمات والمشمولة 10 % معدلها التي التركيز مدارس عتبر ت و .) Title I ( قانون  ) Title I ( يتم لم والتي  

الحماية وأهداف الطالب مجاميع تحصيل بين فيما أكبر فجوات فيها والتي أولوية ذات كمدارس بالفعل تحديدها  . 
مجاالت ثالثة في المعلم جودة حول معلومات يوفر - المعلم جودة بيانات :الرابع الجزء • : 

في المعلمين لجميع المهنية المؤهالت - عليها حاصل دراسية درجة أعلى حسب للمعلمين المئوية النسبة - أ الجزء  
تكساس والية في العامة والثانوية اإلبتدائية المدارس . 

الفقيرة تقاريرالمدارس في أو مؤقتة ترخيص بوثائق أو الطوارئ حاالت في المعتمدين المعلمين - وجيم باء الجزئين  
إعتماد بأوراق يدرسون الذين العامة والثانوية اإلبتدائية المدارس معلمي لجميع المئوية النسبة يقدم – المرتفع الفقر أو  

المنخفض الفقر ذات بالمدارس مقارنة الفقرالمرتفع حسب ومصنفة مؤقتة أو طارئة . 
العالي للتعليم تكساس معهد في الملتحقون الخريجون :الخامس الجزء •  (IHE) - الذين للطالب المئوية النسبة يقدم  

بعد )الربيع أو الخريف فصلي( الدراسي العام خالل تكساس في العالي التعليم مؤسسة في التدريس ويبدأون يلتحقون  
الثانوية المدرسة من التخرج  . 

التربوي للتقدم الوطني التقيم نتائج :السادس الجزء •  (NAEP) نتائج أحدث يقدم – للوالية  ( NAEP (لوالية 

حسب ومصنفة المشارکة ومعدالت والرياضيات القراءة في األداء نتائج وتظهرأحدث البالد مستوى على تکساس  
الطالب مجاميع . 

المنطقة في متوفرة للتقارير المطبوعة النسخ فإن ، األنترنت موقع من المعلومات على الحصول في صعوبة تواجه كنت إذا  
االتصال فيرجى المعلومات حول أسئلة لديك كانت إذا .المدرسة مكتب في أو التعليمية  : Tal Gribbins, 713-562-4139; 

cleo.gribbins@houstonisd.org. 
ووقته اإلجتماع مكان عن المعلومات إدخال يتم األمور أولياء إجتماع في الدرجات بطاقة مناقشة تمت إذا  . 

 المخلص
 Gretchen Kasper-Hoffman :المدير


