دليل األبوين إلى
تقارير الطالب المتعلقة باختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
كيف أبلى طفلي في اختبار إجادة
اللغة اإلنجليزية هذا العام؟
يحوي هذا التقرير المعلومات الخاصة بطفلك بما فيها:

مستوى اإلجادة اإلجمالي،
أداء الطالب في كل مجال من مجاالت اللغة األربعة و
أنواع الدعم التي سيحتاجها طفلك في العام القادم بناء على
أداءه في االختبار.

كيف أستفيد أنا أو معلم طفلي
من هذه النتائج؟
سيتم استخدام النتائج لمساعدة المعلمين في تحديد الطالب الذين
يحتاجون إلى دعم إضافي في كل جانب من جوانب اللغة .كما سيتم
استخدام المعلومات لقياس مدى نجاح المدارس والنظام المدرسي
في مساعدة الطالب على تحقيق توقعات أعلى.
والدا ،يمكنك استخدام نتائج االختبار لتوجيه النقاش
بصفتك
ً
مع معلم (معلمي) طفلك حول الدعم اإلضافي الذي يمكن
مطلوبا في الفصل والمدرسة.
أن يكون
ً

نقترح عليك فيما يلي بعض األسئلة التي يمكن طرحها
عند مناقشة النتائج مع معلم طفلك:
يوضح الرسم الوارد أدناه ما يعنيه كل مستوى من مستويات
اإلنجاز في ضوء مدى تحقيق طفلك للتوقعات الخاصة بالصف
وجوانب اللغة (االستماع ،القراءة ،التحدث ،الكتابة) والتي تعرف
أيضا باسم "مجاالت".
ً

بالء حسنً ا وأين يحتاج أو
ما هي المجاالت التي يبلي فيها طفلي ً
تحتاج إلى تحسين؟
ما الذي يمكن عمله في الفصل الدراسي للمساعدة في تحسين
مجال(مجاالت) الضعف لديه/لديها؟
ما الذي يمكن القيام به لتحدي طفلي على نحو مالئم في
قريبا من إبراز اإلجادة؟
المجاالت التي يكون فيها ً

كيف يمكنني المساعدة في دعم تعليم اللغة لطفلي في المنزل؟
كيف لنا أن نضمن استمرار طفلي في إحراز التقدم؟

كيف أبلى طفلي مقارنة
باآلخرين؟
يتضمن هذا القسم نظام المدرسة ويحدد متوسطات األداء وبالتالي
ً
مقارنة بالطالب اآلخرين في نفس
يمكنك التعرف على أداء طفلك
الصف ونفس المجال .لحماية خصوصية الطالب ،قد يتم حجب البيانات
عندما تضم المجموعات المدرسية مجموعة صغيرة من الطالب.

للموارد واألدوات اإلضافية الالزمة
لمساعدتك في دعم تعلم الطالب
في المنزل ،بادر بزيارة أدوات دعم
األسرة عبر رابط
https://www.louisianabelieves.
com/resources/family-supporttoolbox

 LA Connectorsلدارسي اللغة اإلنجليزية:

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards

تدريب األدوات المتاحة عبر اإلنترنت الختبار إجادة
اللغة اإلنجليزية:
https://la.portal.airast.org/training-tests.stml

واصفات مستوى األداء:

https://la.portal.airast.org/core/fileparse.php/2601/
urlt/ELPT-Performance-Level-Descriptiors_Arabic.pdf

