STAAR FAQ
تقييم والية تكساس للجاهزية األكاديمية والمعروف ب  STAARهو تقييم يعطى للطالب سنويا ً في المدارس العامة في والية تكساس .
هل المطلوب من طالب المنطقة التعليمية أخذ إختبار والية تكساس؟
نعم  ،بشكل عام كل طالب يتلقىى تعليم المعارف األساسية والمهارات لوالية تكساس ( )TEKSيجب أن يأخذ التقييمات المناسبة وفي هذه الحالة هو
إختبار  STAARكما هو مطلوب من قبل TEC 39.023
هل يكون إجتياز إختبار  STAARشرط للترقية إلى الصف التالي؟
نعم ،ولكن فقط للصفوف  5و  8لكي يتوافق مع متطلباتالوالية للترقية .من أجل إنتقال الطالب إلى مستوى الصف التالي  ،يجب أن يستوفوا
معاييرالترقية للمنطقة التعليمية  ،وتشمل هذه المعاييربشكل عام على درجات المواضيع الدراسية وإختبارات الوالية إذا كانت متوفرة والحضور.
ومع ذلك ،وبسبب التغييرات في تقويم إختبارات الوالية والتأخير الذي لحق في تلقي نتائج اإلختبار ،تم تعديل معايير الترقية للصفوف  3و  4و 6
و  7إلستبعاد درجات النجاح في اختبارات  .STAARوقد أصدر مجلس التعليم للمنطقة التعليمية هذا القرار في كانون الثاني  /يناير ، 2017
خالل إجتماع المجلس .إقرأ المزيد حول معايير الترقية الحالية هنا.
إذا فشل الطالب في إختبار  STAARأو لم يأخذة  ،هل ستتم ترقيتة الى الصف التالي؟ وهل ستكون المدرسة الصيفية مطلوبة ؟
عندما ال يستوفي الطالب جميع متطلبات الوالية للترقية  ،سيحال إلى لجنة التنسيب العلمية المدرسية قبل بدء المدرسة الصيفية لمراجعة سجل الدرجات
رسميا ً ،وسجالت الحضور ،والتقييمات األخرى .وتتكون لجنة التنسيب العلمية من ولي أمر الطالب ومعلم السجالت  ،ومدير المدرسة أو من ينوب
عنه.
بعد المراجعة  ،ستتخذ اللجنة قرارا ً بالرقية أو تطلب من الطالب تلقي دروس إضافية خالل المدرسة الصيفية .الطالب الذين سيحتاجون إلى دروس
إضافية سيتم إعادة تقييمهم من قبل اللجنة في نهاية المدرسة  ،ويتم إتخاذ القرار النهائي أما بالترقية أو التخفظ ويجب أن يكون القرار باإلجماع.
هل يستطع ولي األمر إعفاء الطالب من إختبار STAAR؟
االختبار الموحد في المدارس العامة في تكساس مطلوب من قبل برنامج  STAARوالمنصوص عليه في قانون التعليم لوالية تكساس ،بموجب
الفصلين  39و  ،19والقانون اإلداري لوالية تكساس في الفصل  .101وان قانون الوالية جعل من الواضح قد ال يمكن "االعفاء" من اإلختبار الموحد
أوأي اختبارات أخرى .ان قانون التعليم لوالية تكساس في القسم  26.010ينص بشان اإلعفاء من التدريس (أ) يحق لولي أمرالطالب إزالة الطفل
مؤقتا ً من الصف أو النشاط المدرسي األخر الذي يتعارض مع معتقدات الوالدين الدينية أواألخالقية إذا كان ولي األمر قام بتسليم معلم الطفل مذكرة
مكتوبة يخول فيها إزالة الطفل من الصف أو النشاط المدرسي اآلخر .ال يحق لولي األمر إزالة الطفل من الصف أو النشاط المدرسي لتجنب إختبار
أو لمنع الطفل من أخذ موضوع لمدة فصل دراسي كامل( .ب) هذا القسم ال يعفي الطفل من متطلبات المستوى الدراسي المطلوب أو متطلبات
التخرج المقبولة لدى المنطقة االتعليمية للمدارس ووكالة تعليم تكساس .
ووفقا لسياسة مجلس التعليم في المنطقة التعليمية ) (HISDيمكن لولي أمرالطالب الذي يرغب في إعفاء طفلة من تقييمات الوالية اإللزامية ان
يملئ اإلستمارة التي تحمل عنوان ” “State Assessment Non-Participation Form.هذة اإلستمارة غير مطلوبة والتعتبرموافقة لطلب اإلعفاء
من األختبار  ،انها مجرد سرد لإلجراءات المترتبة على عدم اإلختبار والتي يجب أن يكون ولي األمرعلى علم بها .ويمكن ألولياء األمور تقديم
طلبا خطيا إلى مدير المدرسة بدالً من اإلستمارة.
ماذا يحدث للطالب أيام اإلختبارات إذا إخترنا االمشاركة
إذا كان الطالب موجودا أثناء إجراء إإلختبار وإختارعدم االختبار ،فان وثيقة اإلجابة الفارغة ست ُ ّرمز بالحرف " "Sوستقدم كدرجة كما هو
مطلوب من الوالية  .وسيحصل الطالب على درجة الصفر أوأقل درجة ممكنة وفق مقياس الصف أو الموضوع .وإذا تغيب الطالب خالل إجراء

اختبار الوالية بالكامل ،فيتم الترميز بالحرف " "Aللغائب .هذا التصنيف ال يؤثر في درجات األداء المدرسي ولكن سيؤثر على معدالت المشاركة
في االختبار .وهذا سينطبق على اي يوم من األيام التعويضية إلعادة االختبار .انظر جدول إختبار  STAARهنا.
ماذا يمكن أن تقدم المدارس للطالب الذين يذهبون إلى المدرسة أيام أداء إختبار  STAARولكن ال يشاركون فية؟
قد تقوم المدارس بتعيين الواجبات المنزلية والمشاريع وغيرها لهم  ،وسوف توفر بيئة تعليمية آمنة لهؤالء الطالب وبشكل مستقل .ولن تكون هناك
عواقب سلبية أو إجراءات تأديبية من جانب المعلمين أو مديري المدارس ،مثل الحجز أو إزالة العطلة بالنسبة للطالب الذين ال يشاركون في
.STAAR
إذا كان الطالب لم يأخذ إختبار  ، STAARهل سيؤثر ذلك على المدرسة أو المنطقة التعليمية؟
إذا الطالب لم يشارك في إختبار الوالية وغاب خالل فترة اإلختبار ،ليس هناك تأثير مباشر على تصنيفات الوالية ،على الرغم من أنه قد يكون هناك
تأثير غير مباشر على المعلمين والمدارس واليحصلوا على اإلئتمان الذي يحصل علية الطالب فيما أدو اإلختبار بشكل جيد .باإلضافة إلى ذلك،
فأن المعلمين والمدارس وأولياء األمور لن يكونوا مقياسا دقيقا لمدى نجاح الطالب لتلبية معايير الوالية.
في المدارس التي يوجد فيها عدد كبير من الطالب الذين ال يشاركون في  ،STAARفأن نسبة المشاركة في االختبار قد تؤثر على تقييم المساءلة
االتحادي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أي مدرسة أو أداء الطالب على مستوى المنطقة التعليمية أو تحليالت نمو التعليم سوف ال تشمل معلومات عن
هؤالء الطالب .وتستخدم هذه التحليالت التخاذ القرارات حول فعالية البرامج والجهود التعليمية داخل المدرسة والمنطقة التعليمية وعلى مستوى
الوالية.
إذا حضر الطالب ولم يأخذ اإلختبار  ،ستدرج النتيجة الصفر وأقل عدد ممكن من النقاط في مقياس النتيجة في حسابات المدرسة ومساءلة المنطقة
التعليمية.

