
ELPT CONNECT دليل اآلباء لـ
عندما تبدأ املدارس والطالب استعداداتهم النهائية الختبار إتقان اللغة اإلنجليزية البديل )ELPT Connect( ، 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 CONNECT :اختبار مهارة اللغة اإلنجليزية البديل

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 Connect بتقييم كفاءة اللغة اإلنجليزية للطالب الذين يعانون من إعاقات معرفية كبرية والذين يستوفون معايري املشاركة ملتعلمي اإلنجليزية أثناء تقدمهم من سنة إىل أخرى. 

يعتمد اختبار ELPT Connect عىل التقنيات الناشئة واألساليب املبتكرة لقياس التقدم ، من أجل تشجيع إعادة التصنيف بالنسبة لألداء املناسب للصف ، وتحديد األنظمة املدرسية التي تلبي أهداف 

املساءلة ملتعلمي اإلنجليزية.

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

يخضع متعلمون اإلنجليزية لهذا التقييم حتى يصلوا إىل مستوى مهارة اللغة اإلنجليزية الرضوري إلنتاج املهام األكادميية يف اللغة اإلنجليزية وتفسريها والتعاون فيها والنجاح فيها.

 .ELPT Connect حتى الطالب الذين رفضوا املشاركة يف برنامج تعلم اإلنجليزية مطالبون باجتياز اختبار

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.

استعد لالختبار

  تعرف عىل ما يتعلمه طفلك

ملعرفة توقعات التعلم ملستوى الطالب ، ألق نظرة عىل Alternate Louisiana Connectors ملتعلمي اللغة اإلنجليزية. توفر Alternate Louisiana Connectors ملتعلمي اللغة اإلنجليزية 

صلة بني اللغة واكتساب املحتوى األكادميي. البديل. تعمل EL Connectors عىل ابراز وتضخيم الجوانب الحرجة للغة ، واملعرفة حول اللغة ، واملهارات باستخدام اللغة التي يحتاجها متعلمو اإلنجليزية 

أثناء تطويرهم للكفاءات يف كل دورة دراسية. البديل. تسمح EL Connectors للطالب باملشاركة يف نفس املحتوى األكادميي واملنهج مثل املتحدثني األصليني للغة اإلنجليزية من خالل توفري الفرص للقيام 

بأنشطة القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم أثناء تطوير اللغة الالزمة لكل موضوع واملشاركة بفعالية يف الفصل الدرايس. 

تشمل الطرق األخرى ملساعدة طفلك ما ييل:

زيارة املكتبة املحلية واستعارة الكتب الصوتية.  

حضور اجتامعات اآلباء واملعلمني يف مدرسة طفلك.  

مشاهدة التلفزيون أو االستامع إىل املوسيقى باللغة اإلنجليزية.  

  روابط مفيدة

https://www. :ملتعلمي اللغة اإلنجليزية Alternate Louisiana Connectors

louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/alternate-louisiana-

connectors-for-english-learners.pdf

/https://la.portal.cambiumast.com :عرب اإلنرتنت ELPT Connect التدريب عىل أدوات

للوصول عرب اإلنرتنت إىل جميع موارد 

 التقييم ،  
 تفضل بزيارة Family Support Toolbox عىل 

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

.toolbox

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


