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Arabic 

ي التعليم قانون يحافظ  
 واللوائح ، (ESSA) طالب كل نجاح قانون بموجب المعدلة بصيغته ، (ESEA) 1965 لعام والثانوي االبتدائ 

ي إلعداد والمحلية الحكومية التعليمية الوكاالتي متطلبات عىل التنفيذية ي التقارير بطاقات ونش   
 والمحلية الوالية عن معلومات توفر الت 

ي والتقدم المدرسة أداء و  
 
 عىل العثور يمكن .(المدرسة اسم) تقرير بطاقة إىل المقدم الرابط يأخذك سوف .وموحدة مفهومة شكل ف

ي مطبوعة نسخة  
 
ي ف ي الموجود I العنوان مالحظات دفت   

 
ي المكتب ف جمة .األمام  ربيةالع اللغة إىل التقرير لت   الصفحة أعىل إىل انظر ، 

ى األوىل ي السهم عىل انقر ."اللغة اختيار" خيار وست  ي ترغب كنت إذا .العربية اللغة واخت   
 
ي ، مطبوعة نسخة عىل الحصول ف  إبالغ يرج 

ي المكتب كاتب  .المساعدة عىل للحصول األمام 

 

ي أخطاء أي .Goggle Translate ِقبل من لك المستند هذا ترجمة تمت :المسئولية إخالء  
جمة ف  ي الت   .مقصودة غت 

 :الوصل حلقة

ي التقرير بطاقة جانب إىل ا الوالية تصدر ، المدرس 
ً
 مدارس منطقة تقرير بطاقة عىل العثور يمكن .السنوية المنطقة تقرير بطاقة أيض

ي مفيدة روابط ضمن الويب عىل العامة بريفارد مدارس موقع إىل باالنتقال إما العامة بريفارد  
 تقرير بطاقة واختيار األوىل الصفحة ف 

ي باالنتقال أو بريفارد والية
 
ة  عىل فلوريدا بوالية التعليم لوزارة الويب موقع إىل مباش 

https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05 

 

 

The Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), as amended by the Every Student 

Succeeds Act (ESSA), and implementing regulations maintain requirements for state and local 

educational agencies to prepare and disseminate report cards that provide information on State, Local, 

and school performance and progress in an understandable and uniform format. .  A printed copy can be 

found in the Title I Parent Notebook located in the front office. The link provided will take you to (school 

name) report card.  If you would like a printed copy or need the document translated into another 

language, please notify the front office clerk for assistance.  Disclaimer:  This document was translated 

for you by Goggle Translate.  Any errors in translation are unintentional. 

Link: 

Along with the school report card, the state also issues an annual district report card.  Brevard Public 

Schools’يDistrictيReportيCardيcanيbeيfoundيbyيeitherيgoingيtoيtheيBrevardيPublicيSchools’يwebsiteيunderي

Helpful Links on the front page and choosing BPS State Report Card or by going directly to the Florida 

DepartmentيofيEducation’sيwebsiteيatي 

https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05 

 

https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05


 

 


