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 األھالي األعزاء:
وتماًما كما یوضح تقریر تقییم األداء الخاص في كل عام، تتلقى كل مدرسة عامة ومنطقة تعلیمیة في ماساتشوستس تقریراً لتقییم األداء. 

تلفة نحو بطفلك مستوى أدائھ في مواد مختلفة، فإن تقریر تقییم األداء الخاص بالمدرسة مصمم لتوضیح مستوى أداء مدرستنا في نواحي مخ
 .  www.maldenps.orgاألسر. رابط تقریر تقییم األداء الخاص بمدرستنا متاح على

وھو  ماساتشوستس).  بوالیة الشامل التقییم (نظام  MCASأكثر من مجرد درجات -یشمل تقریر تقییم األداء مقاییس متعددة ألداء المدرسة 
الل توفیر معلومات عن تحصیل الطالب ومؤھالت المعلمین وفرص تعلم الطالب یمثل طریقة جدیدة لالطالع على األداء المدرسي، من خ

    والمزید.
تقاریر تقییم األداء مصممة لتكون أدوات مفیدة لكل شخص ذي صلة بمدرستنا. یمكن لألسر استخدام ھذه المعلومات إلجراء محادثات مفیدة 

لتطویر. یمكن لقادة المجتمع والتعلیم استخدام المعلومات لمساعدتھم في فھم كیفیة دعم معنا حول ما تحسن المدرسة القیام بھ فعلیًا وما یحتاج ل
 الطالب ومدرستنا. 

 إظھار التحسن عبر معظم تدابیر المساءلةستالحظ في تقریر تقییم األداء الخاص بنا بأننا
 االستمرار في العمل على تحسین جمیع مجاالت نمو الطالب واحتیاجاتھم التعلیمیة . لتحسین أداء الطالب في مدرستنا، نحن  
فنحن نعتبر أولیاء األمور شركاء أساسیین في نجاح طالبنا ومدرستنا، ونحن ممتنون . ندعوك للمشاركة في مساعدتنا على تطویر مدرستنا.  

 لدعمكم المستمر.

فلدیك أیضاً الحق في طلب المعلومات التالیة حول  الُممّول من الحكومة الفدرالیة، Title Iرنامج وختاماً، إذا كان طفلك یرتاد مدرسة تتلقى ب
 مؤھالت معلمي صف طفلك:

 ما إذا كان معلم طفلك مرخصاً في مستویات الصف الدراسي والمواد التي یدرسھا، •
 وما إذا كان معلم طفلك یدرس بموجب ترخیص طارئ أو استثناء،  •
 عیة لمعلم طفلك وتخصصھ، والدرجة الجام •
 وما إذا كان طفلك یتلقى الخدمات على ید معلمین مساعدین، ومؤھالتھم إذا كان األمر كذلك.  •

إذا كانت لدیك أسئلة حول تقریر تقییم األداء الخاص بمدرستنا أو كنت ترغب في المشاركة في أنشطة تطویر المدرسة أو كنت ترغب في 
. لالطالع على تقریر تقییم األداء لمنطقتنا uyhnPrincipal Van Hصف طفلك، یرجى االتصال بـ طلب معلومات حول مؤھالت معلم

 .  .edureportcards.doe.massالتعلیمیة أو للبحث عن تقاریر تقییم األداء للمدارس األخرى، یرجى زیارة 
 مع خالص التحیات،
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