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 أعزائي أولياء األمور وأعضاء المجتمع:

( الذي يوفر معلومات أساسية عن التقدم التعليمي لعام AERيسعدنا أن نقدم لك تقرير التعليم السنوي )

معلومات اإلبالغ المعقدة التي تتطلبها القوانين  AERلمدارس هامترامك العامة ومدارسنا. تتناول  2020-21

الفيدرالية وبعض متطلبات قوانين الوالية. موظفونا متاحون لمساعدتك في فهم هذه المعلومات. يرجى 

للحصول على المساعدة إذا كنت  Nate Talbot     (ntalbot@hamtramckschools.org) االتصال بـ

 بحاجة إلى مساعدة.

 

 AER  لك للمراجعة إلكترونيًا من خالل زيارة موقع الويب التالي الخاص بالمقاطعة متوفر

http://bit.ly/hpsaer20   أو يمكنك مراجعة نسخة في المكتب الرئيسي في مدرسة طفلك. ستقوم كل ،

 بها إلى أولياء األمور مباشرةً. الخاص AER عن مدرسة أيًضا بإبالغ

 

 تحتوي هذه التقارير على المعلومات التالية:

 بيانات تأهيل المعلم

 عديمي الخبرة الذين هم وقادة المدارس اآلخرين دراءديد عدد ونسبة المعلمين والمتح• 

 تقارير المعلمين الذين يقومون بالتدريس بأوراق اعتماد طارئة أو مؤقتة• 

 )إختصاصهم( أو المجال الذي تم اعتمادهم فيهالمخصصة يشمل المعلمين الذين ال يقومون بالتدريس المادة • 

 

 )التقييم الوطني للتقدم التعليمي( NAEPبيانات 

 للتقييم الوطني في الرياضيات والقراءة كل عامين في الصفين الرابع والثامن تقديم نتائج الحالة• 

 

 بيانات الحقوق المدنية

 المدرسة سالمةوبيئة وتوفير معلومات عن جودة • 

مدارس باستخدام ، تم تحديد ال 20-2019مدارسنا. بالنسبة للعام الدراسي  لقائمةالجدول أدناه  يرجى مراجعة

(. مدرسة الدعم والتحسين ESSAكل طالب )نجاح كما هو مطلوب في قانون  تسمياتالتعريفات وال

( هي مدرسة بها مجموعة فرعية واحدة على األقل من الطالب ضعيفة األداء. مدرسة الدعم TSIالمستهدف )

HPS H amtramck  P ublic  S chools 
  

3201 Roosevelt   
P.O. Box 12012   
Hamtramck, MI 48212   

(313) 872 - 9270   
(313) 872 - 8780 Fax   

   
   

http://bit.ly/hpsaer20


٪ من جميع 5 بـ أدنى هامستوى مجموعة فرعية من الطالب  ( هي مدرسة بهاATSاإلضافي المستهدف )

٪ من جميع 5( هي مدرسة يكون أداؤها في أدنى CSIالمدارس في الوالية. مدرسة الدعم والتحسين الشامل )

٪ أو أقل. لم يتم التعرف على بعض المدارس مع أي من هذه 67  لديها  تخرجالالمدارس في الوالية أو معدل 

 التسميات. في هذه الحاالت ، ال يتم إعطاء تسمية الحالة.

 

School Name 

 إسم المدرسة

Status Label 

 تسمية الحالة

 

Key Initiative to Accelerate 

Achievement 

 مبادرة رئيسية لتسريع اإلنجاز

 

Dickinson East Elem 

 ديكنسن إيست اإلبتدأيئة

No Label 

 غير معرف

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

Dickinson West Elem 

اإلبتدأيئةديكنسن وست   

Additional Targeted Support 

 دعم إضافي مستهدف

 

Multi-Tiered Systems of Support 

(MTSS) 

 (MTSSنظمة الدعم متعددة المستويات )

Early Childhood Elem 

 إرلي تشايلد هد

No Label 

 غير معرف

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

 

Hamtramck High School 

إسكول هامترامك هاي  

No Label 

 غير معرف

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

 

Holbrook Elem 

 هلوربرك اإلبتدأيئة

No Label 

غير معرف   

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

 

Kosciuszko Middle School 

 كوشسكو المتوسط

No Label 

 غير معرف

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

 

Horizon High School/Adult Ed 

  /هورايزن هاي إسكول

 تعليم الكبار

Comprehensive Support and 

Intervention 

 الدعم الشامل والتدخل

 

Coaching, Implement new 

instructional model, Multi-Tiered 

Systems of Support (MTSS) 

 

تدريب ، تنفيذ نموذج تعليمي جديد ، أنظمة دعم 

 (MTSS)متعددة المستويات 

Tau Beta School 

 تاو بيتا

No Label 

 غير معرف

Targeted Instruction 

 تعليم مستهدف

 

 

مثالي  للغاية بالعمل الذي أنجزته منطقتنا حتى اآلن مع بذل الكثير من الجهود لمواصلة تقديم تعليم رةأنا فخو

فخورون جدًا بإنجازاتنا ، فإننا ندرك أن هناك مجاالت للتحسين يجب القيام بها.  بينما نحنلجميع طالبنا. 

. اإلنجازتتضمن بعض جهودنا المستمرة: مراقبة البرامج المختلفة ، ومراقبة التقدم لكل طالب ، وسد فجوات 



ين يتحدثون ، والطالب الذ اإلحتياجات الخاصةلدعم طالبنا ذوي  ومتنوعتوفير تعليم فعال  ةضرور دركن

 الفقر. يواجهون وطأةلغة أخرى غير اإلنجليزية ، والطالب الذين يعانون من الصدمات ، والطالب الذين 

 

لقد أدركنا الحاجة الملحة إلجراء التحسينات الالزمة في منطقتنا. سيوفر إنشاء الخطة اإلستراتيجية التركيز 

يق المدارس العامة في هامترامك في دعم طالبنا للمنطقة على مدى السنوات الثالث القادمة. سيستمر فر

للوصول إلى أعلى لتطوير الكفاءة األكاديمية حيث نقوم بزيادة مجموعة واسعة من فرص التعلم للطالب 

 .قدراتهم

 

إنه لشرف لنا أن نخدم أسر ومجتمع مدارس هامترامك العامة. فريقنا يعمل بجد ونحن نقدر الثقة والدعم من 

 اد المجتمع ونحن نواصل السعي لتحقيق التميز.عائالتنا وأفر

 

 ،مع تحيات

 
Mrs. Jaleelah Hassan Ahmed 

 السيدة جليلة حسن احمد

 العام  المشرف
 


