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العزيزة عائلت  : 

 

   عامة  ومدرسة  مدرسة كل تتلق   ، عام كل
 
   يفعلون كيف طفلك  تقرير بطاقة توضح كما  تماًما  .تقرير بطاقة ماساتشوستس والية ف

 
ف  

أداء للعائالت  لتوضيح المدرسة  تقرير بطاقة تصميم  تم ، مختلفة مواضيع  GCVS   
 
لبطاقة رابط عىل العثور تم .مختلفة مناطق  ف  

التقارير بطاقات موقع عىل مدرستنا  تقرير . 

 

درجات مجرد من أكب   - المدرسة  أداء مقاييس من العديد التقرير بطاقة  تتضمن  MCAS. األداء إىل للنظر  جديدة  طريقة يمثل إنه  

تصميم تم .ذلك من وأكب   ، الطالب  تعلم وفرص ، المعلمي    ومؤهالت ، الطالب  تحصيل  حول معلومات توفب   خالل من ،  المدرس    

معنا  هادفة محادثات  إلجراء المعلومات استخدام للعائالت يمكن .بمدرستنا  المتصلي    للجميع  مفيدة أدوات لتكون  التقارير  بطاقات  

دعم  كيفية لفهم المعلومات  استخدام والتعليم  المجتمع لقادة يمكن  .للتحسي    مجال يوجد وحيث جيد  بشكل  المدرسة أداء حول  

أفضل بشكل ومدرستنا  البالط . 

 

   تضاعفنا  قد أننا  تقريرنا  بطاقة عىل ستالحظ
امنا  ف  طالب من ٪  100 بنسبة مشاركة لدينا  وكان المدارس تحسي    أهداف  بتحقيق الب    

ESL   
يخدم .الدولة إىل الوصول اختبار ف   GCVS األصلية مناطقهم من الخروج  منهم  العديد اختار وقد ، الطالب من فريدة  مجموعة  

لية البيئات  من  الطالب إخراج  يؤدي أن يمكن .أسباب لعدة اختبار إلجراء اآلمنة  المب    MCAS   
النتائج تشويه إىل العامة األماكن ف  . 

   الطالب أداء لتحسي   
   التقييمات من  أخرى أشكال إنشاء  بصدد نحن  ، مدرستنا  ف 

لاالنتقا  منذ الطالب تقدم عىل تركز المقبل العام ف   

ها  ، والهاون الطوب مدارس من    المشاركة مثل األداء  جوانب من  وغب 
ام الذاتية  والدعوة المدرسة  ف  بتدريب سنقوم .الذات واحب   

ة  الثانية حت   الروضة من المقاطعة مستوى عىل  النجوم تقييمات تنفيذ عىل الربيع هذا  المعلمي    حول استبيان إرسال وكذلك عشر  

عن األمور وأولياء  الطالب رضا  حول أخرى بيانات ىلع  للحصول  المدرس   المناخ  GCVS ، ام    باألمان وشعوره لذاته الطالب واحب 
ف   

GCVS ، سياسات واتساق  GCVS (ذلك توقع   
   المشاركة  عىل نشجعك نحن .(العام هذا  من أبريل أوائل ف 

تحسي    عىل  مساعدتنا  ف   

كاء األمور أولياء نعتبر  نحن .المعلمي    مع المستمر واصلالت خالل ومن ، لدينا  اآلباء مجالس خالل من  ، مدرستنا     مهمي    شر
 جاحن  ف 

المستمر لدعمكم ممتنون  ونحن ، ومدرستنا  طالبنا  . 

ا  ً   تتلق   مدرسة إىل يذهب طفلك ألن نظًرا  ،  أخب 
ً
ا  لك فيحق  ، الفيدراىل   األول  الباب من أموال

ً
حول التالية المعلومات  طلب أيض  

طفلك  صف معلم   مؤهالت  : 

   مرخًصا  طفلك معلم كان إذا  ما  •
   الدراسية والمواد الصفوف مستويات ف 

يدرسها  الت   ، 

التنازل أو  الطوارئ ترخيص بموجب  بالتدريس يقوم طفلك معلم كان إذا  ما  •  ، 

و  ، طفلك معلم  وتخصص الكلية  درجة •  

في    أخصائيي    قبل  من خدمات يقدم طفلك كان إذا  ما  • مؤهالتهم فإن ، ذلكك األمر كان وإذا  ، محب  . 

 

   ترغب  أو ،  مدرستنا  تقرير بطاقة حول أسئلة  لديك  كانت إذا 
   المشاركة ف 

   ترغب أو  ،  المدرسة تحسي    أنشطة ف 
معلومات  طلب  ف   

بـ االتصال يرجر  ،  طفلك صف معلم  مؤهالت حول  Greg Runyan ، والتعلم التعليم  مدير   
ف   grunyan @ gcvs. org ،  أو Bob 

Kumin ، عىل الطالب خدمات مدير  bkumin@gcvs.org. 

 



 ،بإخالص

الطالب  خدمات  مدير  ، كومي    روبرت   


