
ELPT دليل اآلباء لـ
بينام تبدأ املدارس والطالب االستعدادات النهائية الختبار إتقان اللغة اإلنجليزية )ELPT( ، أنشأت وزارة التعليم يف لويزيانا )LDOE( ورقة الحقائق هذه لتزويد أولياء األمور مبعلومات عامة حول االختبار 

، وما ميكن أن تتوقعه أنت وطفلك عند إجراء االختبار.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعرف عىل االختبار

ELPT :اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية

الطالب الذين تم تحديدهم كمتعلمي اللغة اإلنجليزية )ELs( املسجلني يف الصفوف من الحضانة إىل الصف 12 )K-12( يأخذون اختبار ELPT. هذا التقييم عرب اإلنرتنت غري محدد بوقت ، ويقيس إتقان 

الطالب للغة اإلنجليزية يف املجاالت اللغوية األربعة:

القراءة الكتابة  الكالم  االستامع   

يقوم اختبار ELPT بتقييم كفاءة اللغة اإلنجليزية للطالب الذين يستوفون معايري املشاركة ملتعلمي اإلنجليزية أثناء تقدمهم من سنة إىل أخرى. يعتمد اختبار ELPT عىل التقنيات الناشئة واألساليب 

املبتكرة لقياس التقدم ، لتشجيع إعادة التصنيف بالنسبة لألداء املناسب للصف ، وتحديد األنظمة املدرسية التي تلبي أهداف املساءلة ملتعلمي اإلنجليزية.

سيتم استخدام نتائج ELPT لتحديد مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية للطالب ولتحديد الخدمات اللغوية والدعم الذي سيحتاجه الطالب للمشاركة الكاملة يف فصول املحتوى األساسية.

يأخذ متعلمو اللغة اإلنجليزية هذا التقييم حتى يحصلوا عىل تصنيف "بارع". يكون الطالب "بارًعا" عندما يبلغ مستوى مهارة اللغة اإلنجليزية الالزم إلنتاج املهام األكادميية باللغة اإلنجليزية عىل 

مستوى الصف وتفسريها والتعاون فيها والنجاح فيها.

 ELPT Connect راجع دليل .ELPT Connect قد يكون الطالب ذوو اإلعاقات األكرث أهمية مؤهلني ألخذ .ELPT حتى الطالب الذين رفضوا املشاركة يف برنامج تعلم اإلنجليزية مطالبون باجتياز اختبار

لآلباء ملزيد من املعلومات.

ELPT مستويات األداء والتصميم لـ

ا مع األسئلة املبتكرة التي تعكس سيناريوهات الفصل الدرايس والعامل الحقيقي يف جميع مجاالت اللغات األربعة. ال  ا وتفاعليً اختبار ELPT هو اختبار قائم عىل الكمبيوتر ، تم تصميمه ليكون جذابً

يسجل املعلمون أي جلسة ألن النظام األسايس عرب اإلنرتنت يجمع جميع الردود )حتى التحدث( لتسجيلها خارج املوقع.

يقيس اختبار ELPT ويبلغ عن إجادة الطالب للغة اإلنجليزية بشكل عام ، باإلضافة إىل األداء يف مجاالت اللغة مثل القراءة والكتابة والتحدث واالستامع. تتوافق مجاالت اللغة مع الدرجات يف فئات 

التقارير ، ثم يتم تجميع هذه الدرجات لتشكيل تحديد شامل للكفاءة. يحتوي اختبار ELPT عىل خمسة مستويات أداء وثالثة تحديدات للكفاءة. تتطلب الكفاءة تلبية مجموعة من التوقعات عرب 

جميع املجاالت األربعة. 

التعريف مستوى األداء

مبتدئ: يعرض الطالب القليل من مهارات اللغة اإلنجليزية عىل مستوى الصف الدرايس ويستفيد من دعم برنامج اإلنجليزية املستوى 1

بداية املتوسط: يقدم الطالب دلياًل عىل تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية عىل مستوى الصف الدرايس ويستفيد من دعم برنامج تعلم اإلنجليزية املستوى 2

متوسط: يطبق الطالب بعض مهارات اللغة اإلنجليزية عىل مستوى الصف الدرايس ويستفيد من دعم برنامج اإلنجليزية املستوى 3

متقدم قلياًل: يستويف الطالب عىل مهارات اللغة اإلنجليزية املطلوبة للمشاركة يف تعليم املحتوى األكادميي عىل مستوى الصف مبستوى مامثل لغري متعلمي اإلنجليزية املستوى 4

ELPT متقدم: يُظهر الطالب مهارات فائقة يف اللغة اإلنجليزية كام تم قياسها بواسطة املستوى 5

سيحصل الطالب عىل درجة مستوى األداء يف كل مجال باإلضافة إىل مستوى الكفاءة العام.

التعريف تحديد الكفاءة

يكون الطالب مستجدين عندما ال يكونون قد بلغوا مستوى مهارة اللغة اإلنجليزية الالزم إلنتاج املهام األكادميية املتعلقة باملحتوى يف اللغة اإلنجليزية وتفسريها 

والتعاون فيها. الطالب الحاصلون عىل درجة املستجد مؤهلون للحصول عىل دعم الربنامج املستمر.
املستجد

يكون الطالب متحسنني عندما يقرتبون ، بدعم ، من مستوى مهارة اللغة اإلنجليزية الالزمة إلنتاج املهام األكادميية ذات الصلة باملحتوى يف اللغة اإلنجليزية وتفسريها 

والتعاون فيها. الطالب الذين أحرزوا درجة املتحسن مؤهلون للحصول عىل دعم الربنامج املستمر.
متحسن

يكون الطالب بارعني عندما يكتسبون مستوى من مهارة اللغة اإلنجليزية الالزمة لإلنتاج والتفسري والتعاون والنجاح يف املهام األكادميية املتعلقة باملحتوى يف اللغة 

اإلنجليزية عىل مستوى الصف الدرايس. الطالب الحاصلون عىل درجة البارع مؤهلون إلعادة التصنيف.
بارع



يتم تحديد مستوى الكفاءة من خالل مستوى أداء الطالب يف كل مجال. سيتم تضمني معلومات إضافية مع درجات الطالب.

جدول االختبار عرب اإلنرتنت: 13 فرباير - 24 مارس 2023

تحدد املدارس الجدول الزمني إلدارة االختبارات عرب اإلنرتنت خالل هذه النافذة ؛ لذلك ، ستختلف أيام االختبار وتناوب الجلسات حسب املدرسة.

نتائج اإلختبار
ستتلقى املدارس وأنظمة املدارس نتائج ELPT يف مايو. سيقرر كل نظام مدريس كيفية مشاركة هذه املعلومات ، ولكن سيتم 

تزويد املعلمني وأولياء األمور والطالب مبستوى كفاءة الطالب يف اللغة اإلنجليزية يف كل مجال. ستشمل النتائج مستوى أداء 

املجال باإلضافة إىل مستوى الكفاءة العام. 

 عرض دليل الوالدين لتقارير ELPT للطالب 

 ملعرفة املزيد حول هذه النتائج وسبب 

أهميتها لطفلك.

استعد لالختبار

تعرف عىل ما يتعلمه طفلك

ملعرفة توقعات التعلم ملستوى الطالب ، ألق نظرة عىل LA Connectors for ELs. توفر LA Connectors for ELs صلة 

بني اكتساب اللغة واملحتوى األكادميي. تعمل EL Connectors عىل ابراز وتضخيم الجوانب الحرجة للغة ، واملعرفة حول 

 LA اللغة ، واملهارات باستخدام اللغة التي يحتاجها متعلمو اإلنجليزية أثناء تطويرهم للكفاءات يف كل دورة دراسية. تسمح

Connectors for ELs للطالب باملشاركة يف نفس املحتوى األكادميي واملنهج مثل املتحدثني األصليني للغة اإلنجليزية من 

خالل توفري الفرص لتويل نصوص معقدة وأنشطة صعبة أثناء تطوير اللغة الالزمة إلتقان كل موضوع واملشاركة بفعالية يف 

الفصل الدرايس. 

تشمل الطرق األخرى ملساعدة طفلك ما ييل:

جعل الطفل يقرأ لك )أو ألخيه األصغر(.  

زيارة املكتبة املحلية واستعارة الكتب الصوتية.  

حضور اجتامعات اآلباء واملعلمني يف مدرسة طفلك.  

مشاهدة التلفزيون أو االستامع إىل املوسيقى باللغة اإلنجليزية.  

مامرسة القراءة والكتابة بلغتك األم أيًضا )تُظهر األبحاث أن القيام بذلك يساعد يف دعم مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية(.  

روابط مفيدة

 :LA Connectors for ELs

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

التدريب عىل أدوات ELPT عرب اإلنرتنت: 

/https://la.portal.cambiumast.com

دليل الوالدين لتقرير ELPT للطالب: 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-elpt-

student-reports.pdf

للوصول عرب اإلنرتنت إىل جميع موارد 

 التقييم ،  
 تفضل بزيارة Family Support Toolbox عىل 

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

.toolbox

PARENT GUIDE TO THE  
ELPT STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE ELPT 
THIS YEAR?

This report contains your child’s information including:

 overall proficiency level,

 student performance in each of the four language 
domains, and 

 the types of support your child will need next year 
based on test performance.

The chart below defines each performance 
level and outlines how well your child met the 
expectations for that grade and language area 
(Listening, Reading, Speaking, Writing), also 
known as “domains”.

HOW DID MY CHILD DO IN 
COMPARISON TO OTHERS?

This section includes the school system and state 
performance averages so you can see how your child's 
performance compares to that of other students in 
the same grade and domain. To protect the privacy of 
students, data may be suppressed when school totals 
include a small group of students.

HOW SHOULD I, OR MY 
CHILD’S TEACHER, USE 
THESE RESULTS?

The scores are used to help teachers identify students 
who need additional support in each language 
area. The information is also used to measure how 
well schools and school systems are helping English 
learners achieve higher expectations.

As a parent, you can use the test results to guide 
a discussion with your child’s teacher(s) about 
additional supports that may be needed in class 
and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS 
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS 
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):

 Where is my child doing well and where is 
improvement needed?

 What can be done in the classroom to help 
improve my child's language development?

 How can I help support my child’s language learning 
at home?

 How do we ensure that my child continues to progress?

FOR ADDITIONAL TOOLS AND 
RESOURCES TO HELP YOU 
SUPPORT STUDENT LEARNING 
AT HOME, visit the Family 
Support Toolbox at  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LA Connectors for English learners:  
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards

ELPT Online Tools Training: 
https://la.portal.airast.org/training-tests.stml 

Performance Level Descriptors: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/elpt-achievement-level-descriptors.pdf

ا إىل القسم  ملزيد من املعلومات حول هذا التقييم أو أي تقييم آخر عىل مستوى الوالية ، تحدث إىل مدير طفلك أو مدرسه ، أو أرسل بريًدا إلكرتونًي

.assessment@la.gov عىل


