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خطاب ولي األمر حول حالة المدرسة من حيث التنازل وطلب المرونة بقانون التعليم االبتدائي والثانوي بوالية جورجيا للعام المالي 2017
 6سبتمبر 2016
الوالد العزيز (الوالدان الكريمان)/الوصي العزيز(األوصياء األعزاء):
يتطلب قانون التعليم االبتدائي والثانوي ( )ESEAلعام  1965إخطار اآلباء أو األوصياء ،الذين لديهم أطفال ملتحقين بمدرسة تعمل وفق برنامج
 ، Title Iبمدى جودة إعداد مدرسة طفلهم للطالب للمرحلة الجامعية و/أو الحياة المهنية ،باإلضافة إلى حالة تخصيص المدرسة بموجب التنازل
وطلب المرونة بقانون التعليم االبتدائي والثانوي بوالية جورجيا.
وف ًقا لتجديد  2015للتنازل وطلب المرونة بقانون التعليم االبتدائي والثانوي بوالية جورجيا ،سيستمر تخصيص المدارس التي تعمل وفق برنامج
 Title 1كمدارس محل مكافأة ومدارس ذات أولوية ومدارس محط تركيز .يتيح التنازل استخدام مؤشر أداء االستعداد للمرحلة الجامعية والحياة
المهنية ( )CCRPIكتقرير مدرسي شامل لكافة المدارس الموجودة بجورجيا ،يقدم التقرير درجة تتراوح بين  100-0لكل مدرسة بحيث يتم
قياس مدى كفاءة المدرسة في العمل على إعداد طالبها ليكونوا ناجحين في المرحلة الجامعية و/أو الحياة المهنية.
تعتبر درجة مؤشر أداء االستعداد للمرحلة الجامعية والحياة المهنية ( )CCRPIللعام الدراسي  2015مجموع نقاط اإلنجاز والتقدم وفجوة
اإلنجاز والتحدي لجميع المدارس .يشير تقرير الدائرة أن درجة مؤشر  CCRPIللمدارس االبتدائية ( )ESهي  64.8وللمدارس المتوسطة
 (MS) 66.3وللمدارس الثانوية  (HS) 71.8للعام الدراسي  .2015فيما كانت الدرجة اإلجمالية لمؤشر  CCRPIبالدائرة لكافة المدارس
 .67.7يمكنك أن تجد تخصيص مدرسة ابنكم على:
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Accountability/Pages/default.aspx
تتلقى المدارس ذات األولوية ومدارس محط التركيز تخصيصها بنا ًء على إنجاز الطالب في التقييمات التي تجرى على مستوى الوالية .وتحتفظ
المدارس بتخصيصها حتى تفي بمعايير الخروج من حالة المدرسة ذات األولوية أو المدرسة محط التركيز .يتم تحديد المدارس محل المكافأة
سنويًا.


المدارس محل المكافأة هي مدارس تعمل وفق برنامج  Title Iوالتي إما تكون من بين أعلى المدارس أدا ًء في الوالية أو مدارس
محققة لتقدم عال بشكل ملحوظ .حيث يتم تحديدها سنويًا .المدارس محل المكافأة ذات األداء األعلى هي المدارس التي تقع ضمن أعلى
 %5من المدارس التي تعمل وفق برنامج  Title Iبالوالية بنا ًء على إنجاز مجموعة "جميع الطالب" فيما يخص الكفاءة في التقييمات
التي تجرى على مستوى الوالية والتي تعد جز ًءا من مؤشر  CCRPIبالوالية .والمدارس محل المكافأة ذات التقدم العالي هي المدارس
التي تقع ضمن أعلى  %10من المدارس التي تعمل وفق برنامج  Title Iبالوالية بنا ًء على التقدم في تحسين أداء مجموعة "جميع
الطالب" خالل عدد من السنوات بالتقييمات التي تجرى على مستوى الوالية والتي تعد جز ًءا من مؤشر  CCRPIبالوالية.



المدارس ذات األولوية هي مدارس تقع ضمن أقل  %5من المدارس التي تعمل وفق برنامج  Title Iفي الوالية بنا ًء على إنجاز
مجموعة "جميع الطالب" فيما يخص الكفاءة في التقييمات التي تجرى على مستوى الوالية والتي تعد جز ًءا من مؤشر CCRPI
بالوالية أو المدارس الثانوية التي تحقق معدل تخرج جماعي أقل من  60بالمائة.



المدارس محط التركيزهي مدارس تقع ضمن أقل  %10من المدارس التي تعمل وفق برنامج  Title Iفي الوالية والتي يوجد لديها
مجموعة فرعية أو مجموعات فرعية محققة لمستوى إنجاز منخفض فيما يخص الكفاءة في التقييمات التي تجري على مستوى الوالية
والتي تعد جز ًءا من مؤشر  CCRPIبالوالية.
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*مدارس تعمل ببرنامج تعلم مرن
)*مدارس محط تركيز (تابع

 = مدرسة ثانويةHS = مدرسة متوسطة وMS = مدرسة ابتدائية وES :ملحوظة
*مدارس ذات أولوية

Barack Obama ES، Clifton/Meadowview
) سابقًا (إنجازES
Kelly Lake ES
) (إنجازEldridge L. Miller
) (إنجازMontclair ES
) (إنجازR. E. McNair Discovery Learning
) (إنجازPrinceton ES
) (إنجازSmoke Rise ES
) (إنجازSnapfinger ES
) (إنجازStoneview ES
) (إنجازMary McLeod Bethune MS
) (إنجازColumbia MS
) (إنجازFreedom MS
) (إنجازLithonia MS

) (إنجازPeachcrest ES
) (إنجازToney ES
) (إنجازClarkston HS
) (إنجازColumbia HS
) (معدل تخرجCross Keys HS
) (إنجازMcNair HS
) (إنجازRedan HS
) (إنجازTowers HS
Destiny Achievers Academy of Excellence
)(إنجاز
*مدارس محط تركيز
) (إنجازAllgood ES
) (إنجازBob Mathis ES
) (إنجازBrowns Mill ES
) (إنجازCanby Lane ES
) (إنجازClifton ES

مدارس غير مخصصة

مدارس محل مكافأة
2015 المدارس ذات األداء األعلى لعام
DeKalb Early College Academy
2015 المدارس ذات التقدم العالي لعام
Robert Shaw Theme School
Champion Middle Theme School
Marbut Elementary School

*ستتلقى المزيد من المعلومات من مدرسة طفلك
فيما يتعلق بأداء المدرسة األكاديمي ونوعية الدعم
 وذلك في حالة،األكاديمي الذي سيوجد طوال العام
تم تحديد مدرسة طفلك باعتبارها مدرسة ذات
.أولوية أو مدرسة محط تركيز
مدارس أخرى غير مخصصة

مدارس ثانوية

مدارس متوسطة

مدارس ابتدائية

مدارس ابتدائية

Arabia Mountain HS
Cedar Grove HS
Druid Hills HS
Chamblee Charter
HS
DeKalb Early
College Academy
Druid Hills HS
Elizabeth Andrews
HS
Lakeside HS
Lithonia HS
Martin Luther King,
Jr. HS
Miller Grove HS
Southwest DeKalb
HS
Stephenson HS
Stone Mountain HS
Tucker HS

Cedar Grove MS
Champion Middle
Theme
Chapel Hill MS
Druid Hills MS
Henderson MS
McNair MS
Miller Grove MS
Redan MS
Salem MS
Sequoyah MS
Stephenson MS
Stone Mountain
MS
Tucker MS

Livsey ES
Marbut ES
McLendon ES
Midvale ES
Murphy Candler ES
Narvie J. Harris ES
Oakcliff ES
Oakview ES
Panola Way ES
Pine Ridge ES
Pleasantdale ES
Rainbow ES
Redan ES
Robert Shaw ES
Rock Chapel ES
Rockbridge ES
Rowland ES
Shadow Rock ES
Stone Mill ES
Stone Mountain ES
Wadsworth Magnet
School for High
Achievers
Woodridge ES
Woodward ES
Wynbrooke ES

Avondale ES
Briar Vista ES
Brockett ES
Cary Reynolds ES
Cedar Grove ES
Chapel Hill ES
Columbia ES
DESA
Dresden ES
Dunaire ES
Edward L. Bouie ES
Evansdale ES
Fairington ES
Fernbank ES
Flat Rock ES
Flat Shoals ES
Hambrick ES
Hawthorne ES
Henderson Mill ES
Hightower ES
Huntley Hills ES
Idlewood ES
Indian Creek ES
John R. Lewis ES
Jolly ES
Kingsley ES
Laurel Ridge ES

DeKalb Alternative
DeKalb PATH Academy
DeKalb Prep Academy
International Community School
International Student Center
Leadership Preparatory Academy
Margaret Harris Comprehensive
UHS of Laurel Heights

 فإن،ونظرا للكم الهائل لطلبات تحويل الطالب في الدائرة
.يتم االلتزام بقانون خيار التحويل داخل المقاطعة في الدائرة التعليمية لمقاطعة ديكالب
ً
 سيتم، إذا لم تتوفر المقاعد.2017-2016  يرحب دو ًما باآلباء لتقديم طلبات تسجيل.الكثير من المدارس المختارة ال يوجد بها أماكن أو مقاعد
.678.676.0035  يرجى االتصال بمكتب اختيار المدارس على، إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات إضافية.وضع الطالب على قوائم االنتظار
،مع كامل االحترام

Lisa Martin .د
كبير موظفي الجانب األكاديمي والمساءلة
لشؤون المناهج والتدريس

2  من2 ص

