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 ، أعزائي أولیاء األمور والعائالت
 
تصمیم تم ، مختلفة مواد في أداءه بطفلك الخاصة التقریر بطاقة ُتظهر كما تماًما سنوًیا. تقریر بطاقة ماساتشوستس في مدرسیة ومنطقة عامة مدرسة كل                          تتلقى
على مدرستنا تقریر لبطاقة رابط یتوفر مختلفة. مناطق في مدرستنا تعمل كیف للعائالت لُتظهر المدرسة تقریر                  بطاقة
https://reportcards.doe.mass.edu/، حدد ثم CARVER بعنوان مستند على أیًضا الموقع یحتوي القائمة. في Report Card Quick               
Facts and Glossary متاح باللغة اإلنجلیزیة ولغات أخرى. 
 
درجات مجرد من أكثر - المدرسة ألداء متعددة مقاییس التقریر بطاقة تتضمن MCAS. معلومات توفیر خالل من ، المدرسي لألداء أوسع صورة یمثل                         إنه
یمكن بمدرستنا. متصل شخص لكل مفیدة أدوات لتكون التقاریر بطاقات تصمیم تم والمزید. الطالب تعلم وفرص المعلمین ومؤهالت الطالب تحصیل                      حول
استخدام والتعلیم المجتمع لقادة یمكن للتحسین. مجال یوجد وأین جید بشكل المدرسة به تقوم ما حول معنا هادفة محادثات إلجراء المعلومات استخدام                        للعائالت
إدارة لعدم نظًرا تتغیر لم اإلنجاز بیانات أن ستالحظ أفضل. بشكل ومدرستنا الطالب دعم كیفیة لفهم المعلومات MCAS إغالق بسبب الماضي                       العام
COVID. برنامج تدریس نواصل ، الحالي التعلیمي نموذجنا خالل الطالب دعم لمواصلة Bridges in Mathematics الثانیة) السنة هي هذه K-2                    
بعد عن مدرسونا أجرى ؛ المختلط والتعلم الشخصي للتعلم مناسب بشكل الدروس لتعدیل بجد المعلمون عمل .(5-3 الصفوف في لالعتماد األولى                       والسنة
 .التعدیالت المناسبة للتدریس عبر اإلنترنت
 
برنامج یتلقى Carver Elementary الدراسي الفصل معلمي مؤهالت حول التالیة المعلومات طلب أیًضا لك ویحق ، األول الباب من الفیدرالیة                      األموال
 :لطفلك

●  ،ما إذا كان معلم طفلك مرخًصا في المستویات الدراسیة والمواد الدراسیة التي
●   ، یدرسها أم السواء كان مدرس طفلك یقوم بالتدریس بموجب ترخیص أو تنازل في حاالت الطوارئ
●  الدرجة الجامعیة والتخصص الرئیسي لمعلم طفلك ، وما
●   .إذا كان یتم توفیر خدمات لطفلك من قبل مساعدي المهنیین ، وإذا كان األمر كذلك ، فإن مؤهالتهم

حول أسئلة لدیك كانت إذا الصعبة. األوقات هذه خالل المستمر لدعمكم ممتنون ونحن ، ومدرستنا طالبنا نجاح في مهمین كشركاء األمور أولیاء نرى                         نحن
، بطفلك الخاص الفصل مدرس مؤهالت حول معلومات طلب في ترغب أو ، المدرسة تحسین أنشطة في المشاركة في ترغب أو ، مدرستنا تقریر                          بطاقة
بزیارة قم ، األخرى المدارس تقاریر بطاقات عن للبحث أو منطقتنا تقریر بطاقة على لالطالع .6220-866-508 على بالمدرسة االتصال                     یرجى
reportcards.doe.mass.edu.  
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