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 2022شباط/فبراير   7

 
 ،  فيالدلفيالالتعليمية المنطقة أعزائي عائالت 

 

تقرير   2022متحمسة ألن تعلن أننا سوف ننشر في يوم الخميس العاشر من فبراير/شباط    فيالدلفيالالتعليمية المنطقة إن 

  EE(SPR.(التعليم واإلنصاف 2021-2020التقدم الدراسي 

 
 .الذي قدم معلومات حول إنجاز كل مدرسة ومجاالت التحسين  (SPR)الجديد محل تقرير تقدم المدرسة القديم SPREE يحل

SPREE  والتي تحدد توقعات واضحة لما   ضوابط الحمايةأهداف مجلس التعليم وهي أداة محّسنة تتماشى بشكل وثيق مع ،

يجب أن يكون الطالب قادرين على تحقيقه والظروف التي يجب أن تكون موجودة في كل مدرسة لتمكين طالبنا من النجاح فيها  

أحرزناه كمنطقة ويظهر نمو كل مدرسة في مقاييس الضوء على التقدم العام الذي  SPREE و خارج حجرة الدراسة. يسلط

باإلضافة إلى مقاييس إضافية لمناخ المدرسة وثقافتها   التخرج،األداء التقليدية مثل الكفاءة في تقييمات الوالية ومعدالت 

 .وفرصها

 

لم  االفتراضي،عاًما دراسيًا عاديًا. نظًرا ألن الوباء أجبرنا على التحول إلى التعلم  2021-2020لم يكن عام  جيدًا،كما نعلم 

 SPREE لذلك ، نظًرا ألن بيانات التقييم هذه تُعلم مقاييس PSSA و Keystones يأخذ العديد من الطالب تقييمات الحالة مثل

، سيبدو مختلفًا قليالً  )سبري اليت(   SPREE Lite ، والذي سيطلق عليه 21-2020، فإن تقرير العام الدراسي المختلفة 

ولن   والعلوم،. لن تتضمن معلومات األداء في مجاالت القراءة وفنون اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات عن التقارير المستقبلية

قائمة بجميع المقاييس التي سيتم تسجيلها في الخاص بكل مدرسة  سبري اليت عرضيس  ذلك،تشمل النتائج اإلجمالية. بدالً من 

 -المستقبلية ، ولكنها ستوفر فقط معلومات األداء الخاصة بالمقاييس التي يمكننا تقييمها في هذا الوقت  SPREE تقارير 

 . االستعداد للكلية والوظيفة والمناخ والثقافة والفرص

 

  SPREEهذا نظرة عامة على دليل العائلةيوفر   SPREEءة وفهملقد قمنا بتطوير بعض الموارد المفيدة لمساعدتك في قرا

هذا مزيدًا من المعلومات التفصيلية والتقنية حول كيفية حساب  دليل المستخدموكيفية اتصاله باألهداف وحواجز الحماية. يوفر 

على األسئلة اإلضافية التي قد تكون لديكم. يمكن العثور على كل  المتكررةاألسئلة ستجيب هذه  وأخيًرا،الدرجات لكل مقياس. 

 . www.philasd.org/spree  على  SPREEهذه الموارد والمزيد على موقع

 

 شكًرا لك على الشراكة مع المنطقة حيث نسعى معًا لمساعدة جميع الطالب على النجاح!
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