إشعار الوالدين بشأن إداء الطالب وتوصيات المدرسة الصيفية :
تقيميات الطالب ومعايير الوالية والمنطقة التعليمية للترقية
للمراحل الدراسية من الصف األول الى الثامن
التأريخ:
).
الى االوالدين أوأولياء األمور(
أنت تستلم هذة الرسالة آلن طفلك لم يستوفي معايير الترقية في الوالية  /أو المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( .)HISDوأن لجنة
تحديد المستوى ( )GPCيجب ان تقررأما المضي قدما في الترقية الى مستوى الصف التالي أو يتطلب من طفلك ان يتلقى تعليم إضافي في المدرسة
الصيفية .يرجى قراءة معايير الترقية في إدناة والتي فشل طفلك في تلبيتها.
).
أبنك  /ابنتك في الصف):
معايير الترقية في الوالية والمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ()HISD
الصف
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لم يستوفي متطلب الوالية للمتوسط السنوي وهو( )70%أو أعلى وال المتطلب المحلي المتوسط وهو ( )70%أو أعلى في
القراءة و مهارات اللغة األخرى والرياضيات والعلوم والراسات اإلجتماعية.
 لم يستوفي متطلب الحضورالكافي *
لم يستوفي متطلب الوالية للمتوسط السنوي وهو( )70%أو أعلى وال المتطلب المحلي المتوسط وهو ( )70%أو أعلى في ثالثة
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من أربعة المواضيع األساسية :فنون اللغة (المعدل في القراءة واللغة اإلنجليزية) والرياضيات والعلوم والدراسات اإلجتماعية.
 لم يستوفي متطلب الحضورالكافي* .
* الحضور الكافي :ال يمكن أن تتجاوز مجموع عدد غيابات الطالب بدون عذر  10في المئة من حضور الصف
معايير الترقية للعام الدراسي  2020-2019لللطالب من الصف األول الى الثامن
من أجل انتقال الطالب الى مستوي الصف التالي يجب على الطالب إظهار انهم قد إستوفوا جميع معاييرالترقية للمنطقة التعايمية ( .)HISDوتشمل هذة
المعايير بشكل عام المقررات أو درجات المواضيع والحضور وإختبارات الوالية عندما يتطلب ذلك  .ومع ذلك لقد اتخذ مجلس التعليم في المنطقة
التعليمية قرارا في جلسة إجتماع مجلس إدارة المنطقة التعليمية(  )HISDفي  12كانون الثاني  /يناير 2017إلستبعاد تقييم والية تكساس للجاهزية
األكاديمية ( )STAARللصفوف الثالث والرابع والسادس والسابع .باإلضافة إلى ذلك لقد ألغت وكالة التعليم في تكساس ( )TEAشرط إجتيازتقييم
( )STAARمن طالب الصف الخامس والثامن للسنة الدراسية .2020-2019
إجتماع لجنة تحديد المستوي ()GPC
نظرا ألن أبنك /أبنتك لم يستوفي /تستوفي معايير الوالية أو المنطقة التعليمية ( )HISDالمؤشرة أعالة  ،يحال /تحال الى لجنة تحديد المستوى
الدراسي( )GPCوقبل بدأ المدرسة الصيفية لمراجعة رسميا ً الدرجات وسجالت الحضور .ويجب ان تقرر اللجنة أما المضي في الترقية الى مستوى
الصف التالي أو أن يتطلب من طفلك ان يتلقى تعليم إضافي في المدرسة الصيفية .وتتكون لجنة تحديد المستوى من والد الطالب أو ولي األمر والمعلم
المسؤل عن السجل ومدير المدرسة أو من ينوب عنة .يرجى اإلطالع على مواعيد اإلجتماعات في إستمارة تأكيد المشاركة في إجتماع تحديد المستوى
الموجودة في الملف وتأيد حضورك وتقديمة الى مكتب مدرسة أبنك أو أبنتك.
إكتب اسم مدرستك والبرنامج الصيفي  -الجدول الزمني ومعلومات اإلتصال
أكتب المعلومات
اسم المدرسة والعنوان:
أكتب المعلومات
األيام:
أكتب المعلومات
األوقات:
أكتب المعلومات
التواريخ:
أكتب المعلومات
اسم الشخص لإلتصال ورقم الهاتف:
دعنا نعمل معا ً لمساعدة وضمان نجاح طفلك .إذا كان لديك إستفسارات إضافية يرجى اإلتصال بمكتب المدرسة
مع التقدير
اسم مدير المدرسة:
اسم المدرسة:

