
التعلیمیة لتناسب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من ذوي  قائمة التحقق من تكییف الوسائل  
 اإلعاقة 

 2022سبتمبر   9تمت مراجعتھ في   مالحظة: یجب أن تكون قائمة التحقق ھذه متاحة لموظفي وزارة التعلیم في لویزیانا كجزء من عملیة التدقیق في تكییف الوسائل التعلیمیة. 

 

 

 المدرسة:  نظام المدرسة: 

 
  
  

 
 بیانات الطالب

 الصف:  تاریخ المیالد:  أعداد:   10المتكون من    LASIDرقم ُمعّرف لویزیانا اآلمن   االسم األول:  االسم األخیر: 
  األم: اللغة األولى /    أخصائي متعلمي اللغة اإلنجلیزیة: التاریخ:

 
 تقییم المحتوى على مستوى الوالیة والموضوع (الموضوعات) الذي سیتم إدارتھ (حدد كل ما ینطبق) 

 ):  8-3الصفوف (  LEAP 2025برنامج التقییم التعلیمي في لویزیانا 

 العلوم  □الدراسات االجتماعیة   □الریاضیات   □مھارات اللغة اإلنجلیزیة   □

 :  LEAP Connectبرنامج التقییم التعلیمي كونیكت في لویزیانا  

 العلوم □الریاضیات   □مھارات اللغة اإلنجلیزیة  □ 

تاریخ   □ مادة األحیاء   □ الھندسة   □ 1الجبر    □ 2اللغة اإلنجلیزیة    □ 1اللغة اإلنجلیزیة    □المدرسة الثانویة): ( LEAP 2025برنامج التقییم التعلیمي في لویزیانا
 الوالیات المتحدة 

 
 خطة التكییف اإلضافیة

 :  IEPبرنامج التعلیم الفردي  □ غیر قابلة للتطبیق  □
 تاریخ المراجعة  

 :  IAPخطة التكییف الفردي   □
 تاریخ المراجعة 

 PNPملف االحتیاجات الشخصیة   □

 

 
 

  
 

 میزات إمكانیة الوصول المتوفرة لجمیع الطالب

 القراءة الذاتیة بصوت عالٍ  □ القراءة بصوت عاٍل للریاضیات  □ االختبار في مجموعة صغیرة  □ االختبار الفردي  □

 تكییف وتعدیالت االختبارات الوالئیة

 LEAP 2025برنامج التقییم التعلیمي في لویزیانا □
 تقییم الریاضیات باللغة اإلسبانیة

 الوقت اإلضافي  □

 التوجیھات باللغة األم  □

توفیر قاموس كلمة بكلمة باللغة اإلنجلیزیة أو اللغة   □
 (بدون شروحات) األم  

تُقرأ االختبارات بصوت عاٍل في الریاضیات   □
 والعلوم والدراسات االجتماعیة

(قراءة االختبارات بصوت عاٍل ھي وسیلة تكییف  
في أي تقییم فني للغة اإلنجلیزیة ما لم    مسموحٍ بھا  غیر 

 للطالب.)   IAPأو    IEPُیذكر في  

 ال شيء  □

 

 وسائل التكییف والتعدیالت في الفصول الدراسیة 

القاموس ثنائي اللغة أو المترجم اإللكتروني مسموح   □
 بھ في جمیع األوقات 

 الكتب أو الروایات الصوتیة  □

باللغة اإلنجلیزیة أو اللغة  توفیر قاموس كلمة بكلمة   □ التراكیب والواجبات الكتابیة مقبولة باللغة األم  □
 األم (بدون شروحات) 

 مھام التعیین المختصرة / المصغرة □ التعلم التعاوني / مساعدة األقران  □

 التوجیھات المتكررة  □ الوقت الُممّدد لالختبارات والواجبات  □

الواجبات المختصرة أو المعدلة أو المقلصة أو   □ زیادة األنشطة العملیة □
 المسجلة 

 التوجیھات باللغة األم  □ االختبارات المعدلة / المختصرة  □

 یُسمح أحیانًا بمواد القراءة باللغة األم  □ مساعدة األقران لتدوین المالحظات □

 تقییم الریاضیات باللغة االسبانیة  □ المذكرات الُمصورة / دلیل الدراسة  □

الریاضیات  تُقرأ االختبارات بصوت عاٍل في   □ االستنتاجات اإلمالئیة المحذوفة  □
 والعلوم والدراسات االجتماعیة 

 

 التوجیھات 

للغة. لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، من المھم مراعاة مستوى إتقان اللغة اإلنجلیزیة ومستوى القراءة والكتابة ونقاط القوة والضعف العامة في ا عند اختیار وسائل التكییف  
 یجب اختیار وسائل التكییف بشكل ھادف ووفقًا لالحتیاجات الفردیة للطالب.

 لمزید من اإلرشاد.) LEAP 2025دلیل وسائل التكییف والفھم في برنامج التقییم التعلیمي في لویزیانا    ستكمل اللجنة ھذه القائمة المرجعیة. (یرجى الرجوع إلى .1
 التكییف في االختبار فقط في التقییمات على مستوى الوالیة إذا تم استخدامھا بشكل روتیني في الفصل الدراسي. یُسمح بوسائل   .2
 للتقییمات على مستوى الوالیة.  وسائل تكییف اختبار الطالب متعلم اللغة اإلنجلیزیة   یجب أن یتم ترمیز وسائل التكییف في مجال .3
 ین لتطبیقھا في الفصل الدراسي. سیتم إرسال وسائل التكییف لجمیع المعلم  .4
 قم بإرسال النموذج المكتمل إلى منسقي اختبارات المدرسة والمنطقة.  .5

 
 .ELPT Connectأو ، ELPT أو، ELPSمالحظة: ال تنطبق وسائل تكییف متعلم اللغة اإلنجلیزیة على 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/leap-accessibility-and-accommodations-manual.pdf?sfvrsn=12
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/leap-accessibility-and-accommodations-manual.pdf?sfvrsn=12


التعلیمیة لتناسب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من ذوي  قائمة التحقق من تكییف الوسائل  
 اإلعاقة 

 2022سبتمبر   9تمت مراجعتھ في   مالحظة: یجب أن تكون قائمة التحقق ھذه متاحة لموظفي وزارة التعلیم في لویزیانا كجزء من عملیة التدقیق في تكییف الوسائل التعلیمیة. 

 

 

 وسائل التكییف الخاصة

والتي ال تغیر المفھوم الذي یتم قیاسھ من خالل االختبار وكان لدى الطالب برنامج التعلیم الفردي أو   لم یتم وضعھا كخیار أعاله إذا كان الطالب یحتاج إلى وسیلة تكییف 
الوالیة من خالل   التكییف في االختبار على مستوى  الموافقة على استخدام وسیلة  للمدرسة طلب  فإنھ یجوز  الحالي،  المؤقت  التقییم  نموذج طلب وسیلة    تقدیمبرنامج 

 . تكییف خاصة 
 لدى الطالب وسیلة تكییف خاصة موثقة تُستخدم فقط في الفصل الدراسي.  □
 تعلیم في لویزیانا لالختبار في الوالیة ویتم استخدامھا بشكل روتیني في الفصل الدراسي. تمت الموافقة على وسیلة التكییف الخاصة من قبل وزارة ال  □
 طلب وسیلة التكییف الخاصة مرفق.  □

 نظام المدرسة:

 
 
 
 

 
 بیانات الطالب
 الصف:  تاریخ المیالد:  أعداد:   10المتكون من    LASIDرقم ُمعّرف لویزیانا اآلمن   االسم األول:  االسم األخیر: 

  اللغة األولى / األم:   أخصائي متعلمي اللغة اإلنجلیزیة:  المدرسة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توقیعات المشاركین 

 التاریخ: توقیع أخصائي متعلمي اللغة اإلنجلیزیة:

 التاریخ: توقیع المدیر / من ینوب عنھ:

 التاریخ: توقیع معلم / منسق التربیة الخاصة (إن وجد):

 التاریخ: (إن وجد): 504توقیع المنسق 

 التاریخ: توقیع المعلم:

 التاریخ: توقیع المعلم:

 التاریخ: توقیع المعلم:

 التاریخ: توقیع المعلم:

 التاریخ: توقیع ولي األمر / الوصي (اختیاري): 

 التاریخ: الطالب (إذا كان قابًال للتطبیق):

 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-request-form.pdf?sfvrsn=ad566418_2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-request-form.pdf?sfvrsn=ad566418_2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-request-form.pdf?sfvrsn=ad566418_2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-request-form.pdf?sfvrsn=ad566418_2
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