دليل اآلباء لـ تقييامت LEAP CONNECT
بينام تبدأ املدارس والطالب االستعدادات النهائية لتقييم  LEAP Connectللطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية  ،أنشأت وزارة التعليم يف لويزيانا ( )LDOEورقة الحقائق هذه لتزويد أولياء األمور
مبعلومات عامة حول االختبارات وما ميكن أن تتوقعه أنت وطفلك عند إج راء االختبارات.

تعرف عىل االختبار
تقييامت LEAP CONNECT

أنشأت لويزيانا نظا ًم ا تعليم ًي ا يضمن استعداد جميع الطالب للمستوى التايل من الدراسة من خالل بناء املعرفة بالعامل والوصول إىل نصوص ذات مغزى والتعبري عن األفكار وحل املشكالت املعقدة .من خالل
هذا  ،أنشأت  LDOEنظا ًم ا منص ًف ا للطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية والتي تشمل:
هيئة  )Louisiana Connectors (LCsللطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية يف فنون اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات والعلوم التي تحدد توقعات عالية للطالب الذين يعانون
من إعاقات معرفية كبرية  ،مع موارد تعليمية للمعلمني ؛
التقييامت البديلة ( )LEAP Connectيف  ELAوالرياضيات والعلوم املتوافقة مع خطابات االعتامد لقياس تقدم الطالب ؛ و
مسار تخرج ثابت لشهادة الثانوية العامة للطالب الذين تم تقييمهم عىل التقييامت البديلة.
يتطلب القانون الفيدرايل من الواليات إج راء تقييامت سنوية لجميع الطالب  ،مبا يف ذلك الطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية  ،لقياس التقدم نحو معايري املحتوى األكادميي الصعبة .تقيس تقييامت
 LEAP Connectكفاءة الطالب يف املحتوى واملهارات املفصلة بواسطة  )Louisiana Connectors (LCsللطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية .متثل " LCsاألفكار الكبرية" للمحتوى واملهارات
املوجودة يف معايري الطالب يف لويزيانا .يسمح تنسيق  LEAP Connectللطالب باملشاركة يف التقييامت األكادميية الحساسة لقياس التقدم يف تعلمهم (انظر  )R.S.17:24.4(F)(3و.)R.S.17:183.1-17:183.3

تصميم

LEAP CONNECT

تتوافق تقييامت  LEAP Connectمع  ELAوالرياضيات والعلوم للطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية  ،والتي تحدد:
املحتوى األكادميي األكرث بروزًا عىل مستوى الصف املوجود يف معايري طالب لويزيانا يف  ELAوالرياضيات والعلوم ؛ و
املعرفة واملهارات األساسية باملحتوى املطلوب يف كل درجة لتحقيق النجاح يف املرحلة التالية.

رصامبستوياتمتعددةمنالتعقيدودرجاتمتفاوتةمنالسقاالتوالدعملتوفريالفرصللطالبإلظهارمايعرفونهوماميكنهمفعله.متثلعنارصتقييم LEAP Connectواحدةمنأربعةمستوياتمن
تتضمنالتقييامتعنا ً
التعقيد(املستويات،)1-4والتيتمتصميمهاالتباعاملامرساتالتعليمية.تعكسأسئلةاملستوى 1واملستوى 2املستوىاألعىلمنالدعماملطلوبعندمايبدأالطالبيفتعلممهارةجديدةأواكتسابمعرفةجديدة.تعكسأسئلة
املستوى 3واملستوى 4املستوى األدىن من الدعم املطلوب بينام يتعلم الطالب ويطورون إتقان تلك املهارة أو املعرفة.
معايري األهلية
ليك تكون مؤه الً للمشاركة يف تقييامت  ، LEAP Connectيجب عىل فريق  IEPالتحقق من أن الطالب يعاين من إعاقة تؤثر بشكل كبري عىل األداء اإلدرايك وتفي باملعايري املوضحة يف النرشة .505§ 1530
سيأخذ الطالب املؤهلون تقييامت  LEAP Connectلـ  ELAوالرياضيات كل عام يف الصفوف  3-8واملدرسة الثانوية والعلوم يف الصفوف  4و  8واملدرسة الثانوية كام هو مطلوب يف األقسام )b)(1)(E(1111
و 8401من قانون التعليم االبتدايئ والثانوي لعام .1965

تم تصميم تقييامت  LEAP Connectللعمل مع الطريقة التي يتواصل بها الطالب.
تشمل الدعامات املدمجة:
تقليل طول املقطع يف القراءة،
الصور والرسومات ملساعدة الطالب عىل الفهم ،
مناذج يف القراءة والكتابة والرياضيات ،
األشكال الهندسية الشائعة واألرقام األصغر يف اختبار الرياضيات ،
خيارات اإلجابة املتاحة لالستخدام مع أجهزة االتصال البديلة ،
إرشاف فردي من قبل مدرس أو موظف مدرب آخر  ،و
أي وسائل راحة إضافية كام هو موضح يف  IEPالخاصة بالطالب.

2023  مارس24 -  ف رباير14 :جدول االختبار عرب اإلنرتنت
. تختلف أيام االختبار حسب الطالب، تحدد املدارس الجدول الزمني إلدارة االختبارات عرب اإلنرتنت خالل هذه النافذة بنا ًء عىل احتياجات وقدرات الطالب ؛ لذلك

نتائج اإلختبار

PARENT GUIDE TO THE LEAP CONNECT ASSESSMENTS
As schools and students begin their final preparations for the LEAP Connect assessments for Students with
Significant Cognitive Disabilities, the Louisiana Department of Education (LDOE) created this fact sheet to provide
parents with general information about the tests, and what you and your child can expect when taking the tests.

KNOW THE TEST
LEAP CONNECT ASSESSMENTS

 سيقرر كل نظام.ستتلقى املدارس واألنظمة املدرسية تقارير الطالب الفردية يف شهر مايو
 ولكن سيتم تزويد املعلمني وأولياء األمور والطالب، مدريس كيفية مشاركة هذه املعلومات
.بالنتائج مع الرشح

Louisiana has built an educational system that ensures all students are ready for the next level of study by building
knowledge of the world, accessing meaningful texts, expressing ideas, and solving complex problems. Through
this, the LDOE has created an equitable system for students with significant cognitive disabilities which includes:

 للطالبLEAP Connect عرض دليل الوالدين لتقارير
ملعرفة املزيد حول هذه النتائج وسبب
.أهميتها لطفلك

the Louisiana Connectors (LCs) for Students with Significant Cognitive Disabilities in English language arts
(ELA), mathematics, and science that establish high expectations for students with significant cognitive
disabilities, with instructional resources for educators;
alternate assessments (LEAP Connect) in ELA, mathematics, and science aligned to the LCs to measure
student progress; and
an established graduation pathway to a high school diploma for students assessed on the alternate assessments.
Federal law requires states to administer annual assessments to all students, including students with significant
cognitive disabilities, to measure progress towards challenging academic content standards. The LEAP Connect
assessments measure student proficiency in the content and skills detailed by the Louisiana Connectors (LCs)
for Students with Significant Cognitive Disabilities. The LCs represent the “big ideas” of the content and skills
found in the Louisiana Student Standards. The LEAP Connect format allows students to participate in academic
assessments that are sensitive to measuring progress in their learning (see R.S.17:24.4(F)(3) and R.S.17:183.1-17:183.3).

LEAP CONNECT DESIGN
The LEAP Connect assessments align to the ELA, mathematics, and science Connectors for students with
significant cognitive disabilities, which identify the:

استعد لالختبار

most salient grade-level academic content found in the Louisiana Student Standards for ELA, mathematics,
and science; and
core content knowledge and skills needed at each grade to provide success at the next.
The assessments include items with multiple levels of complexity and varying degrees of scaffolds and supports to provide
opportunities for students to show what they know and can do. The LEAP Connect assessment items each represent
one of four levels of complexity (Tiers 1-4), designed to follow instructional practices. Tier 1 and Tier 2 questions reflect
the higher level of support needed when students begin to learn a new skill or acquire new knowledge. Tier 3 and Tier 4
questions reflect the lower level of support needed as students learn and develop mastery of that skill or knowledge.

تعرف عىل ما يتعلمه طفلك

ELIGIBILITY CRITERIA
To be eligible to participate in the LEAP Connect assessments, an IEP team must verify that the student has a
disability which significantly impacts cognitive functioning and meets the criteria outlined in Bulletin 1530 §505.
Eligible students will take the LEAP Connect assessments for ELA and mathematics each year in grades 3-8
and high school and science in grades 4, 8, and high school as required by Sections 1111(b)(1)(E) and 8401 of the
Elementary and Secondary Education Act of 1965.

The LEAP Connect assessments are designed to work with the way your student communicates.
Built-in supports include:
reduced passage length in reading,
pictures and graphics to help students understand,
models in reading, writing and mathematics,
common geometric shapes and smaller numbers on the mathematics test,
answer options available for use with alternative communication devices,
one-on-one administration by teacher or another trained staff member, and
any additional accommodations as described in the student’s IEP.

: من خاللLEAP Connect ميكنك مساعدة طفلك عىل االستعداد للتقييامت
 الخاص بطفلكIEP تعزيز املهارات املستهدفة يف
 التي يتم تناولها يف تعليامت الفصلLA Connectors التشاور مع معلم طفلك لتحديد
الدرايس
 ستكون يف وضع أفضل، من خالل فهم ما يجب أن يعرفه طفلك ويكون قاد ًرا عىل القيام به هذا العام
.ملساعدة طفلك عىل ربط النقاط بني التعلم يف الفصل والتقييم

روابط مفيدة
: للطالب ذوي اإلعاقات الكبريةLA Connectors

:موارد ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقات

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-students-with-significant-disabilities.pdf

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/
resources-for-parents-of-students-with-disabilities.pdf

: الرئييسLouisiana Connectors دليل

https://www.louisianabelieves.com/docs/ : للطالبLEAP Connect دليل الوالدين لتقارير
default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-connect-student-reports.pdf

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/louisiana-connectors-parentguide.pdf

حقوق لويزيانا التعليمية لألطفال
:ذوي اإلعاقة

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/louisiana's-educationalrights-of-children-with-disabilities.pdf

 تفضل بزيارة، للوصول عرب اإلنرتنت إىل جميع موارد التقييم
 عىلFamily Support Toolbox

https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support.toolbox

 تحدث إىل، ملزيد من املعلومات حول هذا التقييم أو أي تقييم آخر عىل مستوى الوالية
.assessment@la.gov أو أرسل بريدًا إلكرتون ًي ا إىل القسم عىل، مدير طفلك أو مدرسه

