
 صباح الخیر/ مساء الخیر،

في تكساس.   ) LEAإلى تحسین خدمات التعلیم الخاص في وكاالت التعلیم المحلیة () TEAیسعى قسم المراجعة والدعم في وكالة التعلیم في تكساس (
لمستفیدین  بصفتك أحد ا وتھدف عملیة المراقبة إلى مساعدة المناطق التعلیمیة على تحسین الخدمات وتسھیل أن تكون نتائج الطالب إیجابیة باستمرار. 

 المعنیین بالتعلیم الخاص، فمالحظاتك مھمة لتوفیر المعلومات لعملیة التطویر التي نقوم بھا. 

رالي أو  تشمل أنشطة المراقبة الخاصة بالوالیة على التحقیق واإلبالغ وتصحیح عدم االمتثال لسیاسات وإجراءات التعلیم الخاص على المستوى الفید
  .TEAمل أنشطة المراقبة التقییم الذاتي لمنطقة أو الزیارة في الموقع أو أنشطة أخرى تضطلع بھا وكالة على مستوى الوالیة. قد تش

یرجى تقدیم المالحظات من خالل استطالع الرأي ھذا الذي یستغرق إكمالھ ما  شاركت منطقتك في التعلیم الخاص بعملیة المراقبة والدعم المتمایزة. 
فیما یتعلق بنتائج المراقبة  )  LEAالمعلومات ضروریة لتمنحنا القدرة على توفیر المعلومات إلى وكاالت التعلیم المحلیة ( ھذه  دقیقة.  20إلى  10بین 

 التي یتوصلون إلیھا. 

قات أو یمكن الغرض من استطالع الرأي ھذا في جمع المعلومات ومراجعة عملیة الدعم لكل المناطق التعلیمیة في تكساس.  ینبغي إرسال أي تعلی 
إلى المناطق  ) TEAمخاوف تتعلق بمنطقتك إلى موظفي منطقتك التعلیمیة مباشرةً ألنھ لن یتم إرسال المخاوف الخاصة من وكالة التعلیم في تكساس (

 التعلیمیة. 

سریة البیانات  

سریة  في عملیة المراقبة. تكون المعلومات التي تشاركھا )  TEAسیتم مراجعة إجاباتك داخلیًا فقط من أجل مساعدة وكالة التعلیم في تكساس (
، قانون حكومة لقانون اإلعالم العامإلى الحد الذي یسمح بھ القانون. قد تخضع اإلجابات على استطالع الرأي لطلبات الشؤون اإلعالمیة وفقًا  

 .552تكساس، الفصل 

 :

المشاركة أو االنسحاب   

مشاركتك في ھذه الدراسة طوعیة. یمكنك رفض اإلجابة عن أي سؤال، ولدیك الحق في االنسحاب من المشاركة في أي وقت.  

انقر على االرتباط أدناه إلكمال استطالع الرأي 

استطالع رأي المستفیدین 
إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تعلیقات أو مخاوف، فتواصل مع   

 .reviewandsupport@tea.texas.gov :قسم المراجعة والدعم في وكالة التعلیم في تكساس على عنوان البرید اإللكتروني

ید إذا كنت ترغب في المزید من المعلومات بشأن الموارد المدرجة في استطالع الرأي، یرجى التواصل مع قسم المراجعة والدعم على عنوان البر
 . reviewandsupport@tea.texas.govاإللكتروني: 

  شكًرا لكم.

 إدارة المراجعة والدعم 
 وكالة التعلیم في تكساس 

reviewandsupport@tea.texas.gov 
512-463-9414
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