
 

Translation and Interpretation Center Accountability Letter 

8/2012  Arabic 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

 نينودستوماس 

 اإلصالح مال المدير العام ومديرالقائم بأع
  

 3103أغسطس /آب 32

 :إلى أهالي الطالب

Child’s First and Last Name 

Street Address 1 

Street Address 2 

Philadelphia, PA ZIP 

 

 

 __________________ )(School Number: رقم الموقع

   

 __________________ (School) أهالي طالب مدرسة

 

ويقيس التقدم السنوي مدى وصول المدرسة إلى هدف التحسن الذي حدده   (School)___________ هذا تقرير موجز عن نتائج التقدم السنوي الكافي لمدرسة  

والهدف من مقياس التقدم السنوي هو التأكد من أن جميع الطالب قد حصلوا على مهارات القراءة . 3110لفدرالي في قانون عدم السماح بتخلف أي طفل لسنة القانون ا

فحص ( 3)ء األكاديمي، األدا( 0: )في ثالثة مجاالت األهدافولكي تحصل المدرسة على هذا التقرير عليها أن تصل إلى . والرياضيات التي تحضرهم للمستقبل

 (.للصفوف الثانوية)أو التخرج ( للمدارس التي ليس فيها الصف الثاني عشر)الحضور ( 2)عدد الطالب الممتحنين، و  –المشاركة 

 

في  (School)______________ المدرسة . تقدما سنويا كافيا لم تعمل/ DID NOTعملت أو /DID ________________المدرسة 

-3100بناءا على المؤشرات للتقدم السنوي الكافي من سنة  3102- 3103في سنة   (Actual School Improvement Status) ______________حالة

 :الدراسية 3103

 

 

 

 

 

 

 .فالرجاء االتصال بالمدرسة مباشرة/ إذا كان لديك أي استفسار عن التقدم السنوي الكافي

 

لتقييم المدرسي المدرسة مع غيرها من المدارس في المنطقة التعليمية وفي الوالية في امتحان نظام والية بنسلفانيا ل(School)______________  كيف يتم مقارنة

(PSSA ) 3103لسنة  

 
هدف القراءة 

 في الوالية

72% 

المئوي معدل ال
الماهرين الطالب 

 أو المتقدمين

 

المعدل المئوي 
أألفارقة /الزنوج

األمريكيين غير 

االسبانيين الماهرين 
 أو المتقدمين

المعدل المئوي 
لالتينيين االسبانيين 

الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
/ سيويين لأل

الباسيفيكيين  

الماهرين أو 
 المتقدمين

المعدل المئوي 
للبيض الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
لمتعددي األجناس 

الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
لذوي المخطط 

التعليمي الفردي 

الماهرين أو 
 المتقدمين

المعدل المئوي 
لمتعلمي 

االنجليزية 

الماهرين أو 
 ينالمتقدم

المعدل المئوي لذوي 
الدخل المحدود 

 الماهرين أو المتقدمين

SCHOOL          

          المنطقة

معطيات 

بنسلفانيا من 
 3100سنة 

       

  

 

 

هدف 
الرياضيات 

في الوالية 

67% 

المعدل المئوي 
الطالب الماهرين أو 

 المتقدمين

 

المعدل المئوي 
أألفارقة /الزنوج

األمريكيين غير 

سبانيين الماهرين اال
 أو المتقدمين

المعدل المئوي 
لالتينيين االسبانيين 

الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
/ لألسيويين 

الباسيفيكيين  

الماهرين أو 
 المتقدمين

المعدل المئوي 
للبيض الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
لمتعددي األجناس 

الماهرين أو 

 المتقدمين

 المعدل المئوي
لذوي المخطط 

التعليمي الفردي 

الماهرين أو 
 المتقدمين

المعدل المئوي 
لمتعلمي االنجليزية 

الماهرين أو 

 المتقدمين

المعدل المئوي 
لذوي الدخل 

المحدود الماهرين 

 أو المتقدمين

SCHOOL          

          المنطقة

معطيات 

بنسلفانيا من 
 3100سنة 

       

  

 

 .للبيانات النهائية http://paayp.emetric.netالرجاء زيارة الموقع . ذكر سابقا هو من مسودة بيانات يرجى المالحظة أن ما

 ال /Yes or No/نعم وصلت إلى هدف المشاركة باالمتحان

أهداف المشاركة األكاديمية وصلت إلى  ال /Yes or No/نعم 

التخرج أو التحسن/هداف الحضورأوصلت إلى   ال /Yes or No/نعم 

http://paayp.emetric.net/
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 ما هو التحسين المدرسي؟

 هو البرنامج الذي يتحسين المدرسوال". التحسين المدرسي"ئحة تقوم وزارة التعليم في والية بنسلفانيا بوضع المدرسة التي ال تعمل تحسنا سنويا لسنتين أو أكثر على ال

جميع أشكال الدعم  تم تصميمو .دارتهايتم إ تغيير الطريقة التي الموظفين أوتغيير المدرسة ل كون هناك حاجة في، قد تبعض الحاالت في .والمدارس الدعم للطالب يوفر

 .تحسين المدرسيوضع ال للخروج من على التوالي لسنتينعمل التحسن السنوي  المدرسة علىويجب  .في المدرسة تحصيل الطالبالتغييرات لتحسين و

 

 تحسين المدرسة؟و وضع ما ه

الدعم  مع تغييرات تحسين المدرسيال قائمة بحاالت وفيما يلي. لم تعمل فيها تحسنا سنويا أوالتي عملت  المدرسة سنوات بعدد المدرسيالتحسين وضع  يتم تحديد

 :هاعملمكن التي ي يالمدرس

 

 :ليست في وضع التحسن المدرسي

 

 المدارس في وضع التحسن

 عملت التقدم السنوي 
المدرسة إلى وضع التحسن  توصل

 المدرسي ولم تكن فيها في السنة السابقة

 

 

 تحذير
لم تصل المدرسة إلى التحسن السنوي 

المدرسة ليست في وضع . لسنة واحدة

عم التحسن، لن يكون هناك أي د

 إضافي للمدرسة

 :إحراز تقدم

في وضع تحسين أو اإلجراءات  تهدفها في التحسن المدرسي السنوي، ولكنها كان لىإالمدرسة وصلت  

وتعتبر وزارة التربية والتعليم في والية بنسلفانيا هذه المدرسة قد وصلت إلى وضع . التصحيحية في العام السابق

وإذا قامت . 3100-3101التحسن المدرسي السنوي لمدة عام، ولكن المدرسة ال تزال في نفس حالة فترة 

التحسن المدرسي السنوي مرة أخرى هذا العام، فسوف تخرج من وضع  ق تقدما يجعلها في وضعيالمدرسة بتحق

 .التحسين المدرسي

 

 :تحسن مدرسي أول

يعطى أولياء أمور الطلبة المستحقين . المدرسة إلى التحسن المدرسي السنوي لمدة عامين على التوالي لم تصل 

 .إمكانية االختيار المدرسي

 

 :تحسن مدرسي ثاني

تتلقى المدرسة الدعم نفسه . وضع التحسن المدرسي السنوي لمدة ثالث سنوات على التوالي إلىلم تصل المدرسة 

 .كمدرسة في وضع تحسين أول، باإلضافة إلى إتاحة الخدمات التعليمية اإلضافية للطالب المستحقين

 

 :عمل تصحيحي أول

يحق للمدرسة الدعم نفسه . اليلى وضع التحسن المدرسي السنوي لمدة أربع سنوات على التوإسة لم تصل المدر

إلى تغييرات كبيرة قد تحدث في قيادة المدرسة والمناهج الدراسية  باإلضافةفي وضع التحسين األول والثاني 

 .والتطوير المهني

 

 :عمل تصحيحي ثاني

 تتلقى المدرسة الدعم نفسه على. وضع التحسن المدرسي لمدة خمس سنوات على التوالي إلىلم تصل المدرسة 

 .التحسين المدرسي باإلضافة إلى تغييرات كبيرة في كيفية إدارة المدرسة أوضاعالنحو المبين في كل 

 

 

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين اإلنجاز

األطفال . 3102بيع ، سيكون طفلك مؤهال لتقديم طلب للحصول على االختيار المدرسي في ر3102-3103تحسين المدارس للفترة وضع المدرسة في ن وبسبب ك

. 3103أغسطس /االختيار المدرسي في آبعلى الذين يحضرون المدارس التي دخلت للتو تحسين المدارس األول سوف يكونون مؤهلين لتقديم طلب للحصول 

تحسين مدرسي ثاني أو أقل يكونوا مؤهلين ويمكن للطالب في المدارس التي تم تحديدها على أنها في حالة . وسيتلقى األهل مزيدا من المعلومات من رسائل منفصلة

 .وسوف يتلقى األهل مزيدا من المعلومات في رسالة منفصلة. للخدمات التعليمية اإلكمالية

 

. ل طفل بتعليم أفضلا بتوفير كويكون اختيار المدرسة والخدمات التعليمية التكميلية هما فقط من الطرق التي من خاللها تظهر المنطقة التعليمية في فيالدلفيا التزامه

وتحقيقا لهذه الغاية، قامت المنطقة التعليمية بتنفيذ " مدارس ذات خيار"وستبقى المنطقة التعليمية ملتزمة بتحسين تحصيل الطالب وجعل كل مدارسنا 

 :المبادرات التالية/البرامج

 درسةتوفير أساسيات استقاللية للمدراء لتحديد البرامج لطالبها استجابة لبيانات الم •

 موازاة المناهج للمعايير أألساسية المشتركة •

 توفير التنمية المهنية الالزمة على المناهج وعلى استخدام البيانات •

 تطوير خطط تحسين للمدارس التي لديها خطط عمل محددة تعالج مجاالت تحتاج إليها •

 

 كيف يمكن لألهل المشاركة

ويعترف بذلك قانون عدم السماح بتخلف أي طالب عن طريق تفصيل مسؤوليات األهل في أن . ح المدرسة أيضافقط لنجاح الطالب، ولكن لنجاحرج األهل موقف ليس 

وعلى األهل المساعدة على خلق . وبحسب القانون نفسه، فعلى األهل أن يكونوا جزءا من عمليات التحسين في المدرسة. لين في المجتمع المدرسيافع أعضاءايصبحوا 

وعلى . ة في المدرسة وخارطة طريق المدرسة لزيادة مشاركتهم وبناء القدرات بين أولياء األمور لمساعدة أبنائهم على تحقيق مستويات عاليةسياسة إشراك األسر

ذلك المدرسة من الواضح أن األهل، وك. ، وهي الخطة لرفع تحصيل الطالب في المدرسة(الخطة المدرسية)األهل أيضا المساعدة في كتابة خطة المدرسة الشاملة 

  .والمنطقة التعليمية وموظفي الوالية هم المسؤولون عن زيادة تحصيل الطالب

 

امج الصادرة من المنطقة باإلضافة إلى االشتراك في صياغة سياسة اشتراك خطة المدرسة واألسرة الشاملة ، إال أن هناك العديد من البرامج المدرسية األخرى والبر

 :يمكنك أن تصبح أكثر اشتراكا في مدرسة طفلك عن طريق. بها ةشاركلمالتعليمية التي يمكنك أ
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 توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية في المنزل؛ •

 االشتراك في التواصل المفتوح والمستمر مع المعلمين وغيرهم من موظفي المدرسة؛ •

 التطوع في المدرسة؛ •

 لتعليم المستمر في المنزل؛وادعم ال •

 ، وجامعة األهل و،(PREP) أألهل هم شركاء على قدم المساواةاألهل المختلفة مثل المجالس االستشارية المدرسية،  المشاركة في مبادرات مجموعات •

 .االشتراك الفعال في المجتمع •

 

 .4180-400-215 والمجتمع على الرقم ةلك أو مكتب اشتراك األهل والعائللمزيد من المعلومات حول أنشطة مشاركة األهل أعاله، يرجى االتصال بمدرسة طف

 

 .للحصول على معلومات إضافية أو إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمدرسة طفلك

 

 باحترام

 

 

 

 توماس نودسين

 

 

 

 

www.philasd.org/language/arabic  لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على

 االنترنت
 

http://www.philasd.org/language/arabic

