دليل االباء لفهم اختبارات LEAP 2025
بينما تبدأ المدارس والطالب استعداداتهم النهائية الختبارات الربيع لب رنامج التقييم التعليمي في لويزيانا ( ، )2025 LEAPأنشأت وزارة التعليم في لويزيانا ()LDOE
قائمة المعلومات هذه لتزويد أولياء األمور بمعلومات عامة حول االختبارات وما يمكنك أنت وطفلك توقعه عند موعد إج راء االختبارات في أبريل ومايو.

تعرف على االختبار
ّ
اختبارات LEAP 2025
في كل عام  ،يخضع الطالب الصف الثالث حتى الثانوية الختبا رات رسمية
لقياس معرفتهم ومها راتهم في كل موضوع أو دورة تدريبية واستعدادهم
للمستوى التالي من الد راسة.

بالنسبة للعام الدراسي  ،2021-2020سيتلقى الطالب
االختبارات التالية في الصف الثالث وحتى والمرحلة الثانوية:
مهاراتاللغ ة االنجليزية ()ELA
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية
الجبر I
الهندسة
اللغة اإلنجليزية I
اللغة اإلنجليزية II
األحياء
تاريخ الواليات المتحدة

وتعد اختبارات  LEAP 2025مجرد مؤشر واحد من بين عدة مؤشرات،
باإلضافة إلى بطاقات اإلبالغ واالختبارات التي ينظمها المعلم وأعمال
الصف التي يتم االستعانة بها لتكوين صورة كاملة عن أداء الطالب في
المدرسة .يمكن استخدام نتائج االختبا رات لمساعدة المعلمين على تحديد متى
يحتاج الطالب إلى دعم إضافي أو عمل أكثر تحد يًا في كل مجال موضوع.
ويتم االستعانة بهذه المعلومات كذلك لقياس مدى ما تقدمه المدارس وأنظمة
المدارس من مساعدة للطالب لتحقيق توقعات أعلى.

قد يكون الطالب الذين يعانون من إعاقات شديدة مؤهلين ألخذ برنامج  ، LEAP Connectالذي يُمنح للطالب من  1فب راير حتى  12مارس  ،اعتما دًا على
جداول المدارس الفردية .الرجاء م راجعة دليل  LEAP Connectلالباء للمزيد من المعلومات.

مواعيد االختبارات
جدول اختبار LEAP 2025
سيتلقى طالب الصف الخامس وحتى المرحلة الثانوية اختبارات  LEAP 2025في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية على
اإلنترنت .يوجد لدى المدارس خيار إما اختبار طالب الصفوف الثالث والرابع على اإلنترنت أو على ورق.
جميع اختبا رات  LEAP 2025محددة الوقت بشك ٍل صارم وال يسمح بمنح وقت إضافي للطالب الذين لديهم محل إقامة موثق لمدد مطولة.
للمدارس الحق بتحديد الجدول الزمني إلدارة االختبا رات عبر اإلنترنت بنا ًء على نوافذ االختبار المدرجة في الجدول أدناه .لذا ،ستختلف أيام االختبار وتناوب
الجلسات بحسب كل مدرسة.

الصف الثالث حتى الثامن
اختبارات

الجدول

مهارات اللغة اإلنجليزية

الرياضيات

العلوم

الدراسات االجتماعية

على اإلنترنت

 26أبريل  26 -مايو

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

جلستين (الثالث والرابع)
 3جلسات (الخامس حتى الثامن)

الورق (للثالث
والرابع فقط)

 28أبريل  4 -مايو

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

جلستين

الصفوف ال عُ لية
اختبارات

الجدول

اللغة اإلنجليزية I

اللغة اإلنجليزية II

الجبر I

الهندسة

األحياء

تاريخ الواليات
المتحدة

على
اإلنترنت

 15أبريل  21 -مايو

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

 3جلسات

نتائج االختبار

PARENT GUIDE TO THE
LEAP 2025 STUDENT REPORTS
HOW DID MY CHILD
PERFORM ON THE LEAP
2025 THIS YEAR?

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

At the top of each report is information about
your child’s overall performance, which includes

The scores and ratings may be used to help teachers
identify students who need additional support
or more challenging work in each subject. The
information will also be used to measure how well
schools and school systems are helping students
achieve higher expectations.

overall achievement level
overall scale score
the type of support your child will need based on
his or her performance on the test

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

how many points your child is from achieving Mastery
indicating their readiness for the next level of study
(English language arts and Mathematics only)

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

ستتلقى المدارس واألنظمة المدرسية نتائج الطالب الفرديين لربيع
 للمدرسة الثانوية بنهاية نافذة االختبار2021 LEAP 2025
 سيقرر.والصفوف من الثالث إلى الثامن بحلول نهاية شهر يوليو
.كل نظام مدرسي كيفية مشاركة هذه المعلومات مع أولياء األمور

In what areas is my child doing well and in
what areas does my child need improvement?

The chart below outlines what each of the
achievement levels means in terms of how well your
child met the expectations for that grade and subject.
The score ranges change slightly across grade
levels and subjects.

تصفح دليل االباء الخاص بتقارير الطالب
 لمعرفة المزيد حول هذه النتائجLEAP 2025
.وسبب أهميتها لطفلك

What can be done in the classroom to help
improve my child's area(s) of weakness?
What can be done to appropriately challenge
my child in areas where they exceed the
expectations?
How can I help support my child’s learning
at home?
How do we ensure that my child continues
to progress?

Performance is also broken down into reporting
categories and subcategories within each subject, as
shown in the example below.
In each reporting category and subcategory, your
child is provided a rating of one to three stars, with a
description of performance in this specific area and
the support needed moving forward.

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

!

THIS IS
AN ELA SAMPLE.
The math, science,
and social studies
performance areas
also use a three-star
rating system.

االستعداد لالختبار
. سواء في الفصل الد راسي أو في التقييمات على مستوى الوالية، ستساعدك الموارد المدرجة أدناه على فهم أفضل لما هو متوقع من طفلك

تعرف على ما يتعلمه طفلك
ّ
ق نظرة على
ِ  أل،لمعرفة توقعات التعلم لمستوى صف طفلك في كل مادة
.معايير لويزيانا للطالب والتي تورد توصيفات للمها رات والمعارف التي يتوقع من طفلك اكتسابها كل عام
.يمكنك كذلك االطالع على نماذج من أسئلة آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والد راسات االجتماعية في دليل التقييم

االختبارات التدريبية
: لـمها رات اللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم والد راسات االجتماعيةLEAP 2025 أصدر القسم اختبارات الممارسة التالية
إصدارات عبر اإلنترنت للصفوف من الثالث حتى الثامن وجميع دورات المدرسة الثانوية التي تم تقييمها
اختبارات الممارسة القائمة علىالورقللصفين الثالث وال رابع
 التدريبية لمعرفة المزيد من المعلومات حول طريقة الوصول إلى االختبا رات التدريبيةLEAP 2025 استعرض دليل الوالد إلى اختبا رات
.واستخدامها لدعم تعلم طفلك في المنزل

 بادر بزيارة، للوصول عبر اإلنترنت إلى جميع موارد التقييم
أدوات دعم األسرة عبر رابط
https://www.louisianabelieves.com/resources/familysupport-toolbox

 تحدث إلى معلم طفلك أو،2025 LEAP لمزيد من المعلومات حول اختبارات
.assessment@la.gov راسل اإلدارة على البريد اإللكتروني

