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األسر الكریمة:

خاص بطفلكم لفي كل عام، تستلم كل مدرسة عامة وكل منطقة تعلیمیة مدرسیة في ماساتشوستس تقریراً لتقییم األداء. ومثلما یبین تقریر تقییم األداء ا
ت ونمط أدائھ في المواد المختلفة، فقد صمم تقریر تقییم األداء المدرسي كي یوضح للعائالت كیف تؤدي المدرسة الخاصة بأطفالھا في المجاالمعدل

" في المربع الخاص Lynn. قوموا كتابة "reportcards.doe.mass.eduالمختلفة. یتوفر رابط خاص بتقریر تقییم األداء الخاص بمدرستنا على 
جمیع المدارس. قوموا باختیار االسم الخاص بمدرسة طفلكم للتمكن من الوصول إلى تقریر ھا لبحث على الموقع االلكتروني. وسوف تظھر قائمة ببا

التقییم األداء. 

. إنھ یمثل MCASقییم الشامل من االعتماد فقط على نتائج نظام ماساتشوستس للتأفضل–یحتوي تقریر تقییم األداء على مقاییس مختلفة ألداء مدرسة ما 
زید.غیرھا المأسلوباً جدیداً للنظر في أداء المدرسة وتقییمھ، من خالل تزوید معلومات عن إنجاز الطالب، مؤھالت المعلم، الفرص التعلیمیة للطالب، و

شات تستطیع العائالت استخدام المعلومات إلجراء نقاتم تصمیم تقاریر تقییم األداء كي تكون أدوات ذات فائدة بالنسبة لكل شخص على صلة بمدارسنا. 
ن یقوموا تعلیم أھادفة معنا حول النقاط التي تبرع المدرسة في تنفیذھا وأدائھا وعن النقاط التي في حاجة إلى تنمیة وتطویر. وبإمكان قادة المجتمع وال

ب ولمدرستنا بصورة أفضل.باستخدام تلك المعلومات من أجل استیعاب وإدراك كیفیة تقدیم الدعم للطال

نا نعتبر نالمنطقة التعلیمیة تعمل جاھدة على تحسین وتطویر أداء الطالب في مدارسنا. نحن نحثكم على المشاركة في مساعدتنا على تطویر مدرستنا. إ
واصلین.نشعر باالمتنان نحو دعمكم ومساعدتكم المتنحن أولیاء األمور شركاء مھمین في نجاح طالبنا ومدرستنا، و

یحق لكم أیضاً طلب المعلومات اآلتیة بخصوص المؤھالت والكفاءات الخاصة بمعلمي الفصل ، لذا Iمدرسة تتلقى تمویل فیدرالي تحت البند یرتاد طفلكم 

الدراسي لطفلكم:

إذا ما كان معلم طفلكم مرخصاً ومعتمداً للعمل في مستویات الصف وفي مجاالت المواد التي یقوم بتدریسھا •

إذا ما كان معلم طفلكم یقوم بالتدریس بموجب رخصة للطوارئ أو بموجب وضع استثنائي•

، والدرجة الجامعیة والتخصص الجامعي الخاص بمعلم طفلكم•

.ت من قبل مساعدین مھنیین، وفي ھذه الحالة، مؤھالتھم وكفاءاتھمإذا ما یتم تزوید طفلكم بخدما•

درستنا، ركین في األنشطة الخاصة بتطویر مفي حالة رغبتكم بأن تصبحوا مشاإذا كان لدیكم أیة أسئلة بخصوص تقریر تقییم األداء الخاص بمدرستنا، و
خاصة بمعلمي الفصل الدراسي لطفلكم یرجى التواصل مع مدیر المدرسة. أو في حالة رغبتكم في طلب معلومات بخصوص المؤھالت والكفاءات ال

مع خالص الشكر والتقدیر،
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