دليل االباء لتقارير
 LEAP CONNECTالخاصة بالطالب
كيف كان اداء طفلي في LEAP
 CONNECTهذا العام؟
يوجد في منتصف كل تقرير معلومات حول مجمل أداء طفلك تشمل:
مستوى اإلنجاز،
تقرير الدرجات و
	قائمة بالمهارات التي يستطيع طفلك القيام بها في نطاق محتوى محدد.

كيف أستفيد أنا أو معلم طفلي من
هذهالنتائج؟
سيتم استخدام النتائج لمساعدة المعلمين في تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى دعم
إضافي أو إلى عمل أكثر تحديًا في كل مجال .كما سيتم استخدام المعلومات لقياس
مدى نجاح المدارس والنظام المدرسي في مساعدة الطالب على تحقيق توقعات
أعلى.
بصفتك والدًا ،يمكنك استخدام نتائج االختبار لتوجيه النقاش مع معلم (معلمي)
طفلك حول اإلثراء أو الدعم اإلضافي الذي يمكن أن يكون مطلوبًا في الفصل
والمدرسة.

نقترح عليك فيما يلي بعض األسئلة التي يمكن طرحها عند مناقشة
النتائج مع معلم (معلمي) طفلك:
	ما المجال الذي كان فيه أداء طفلي جيدا وما المجال الذي يحتاج فيه إلى
تحسين؟
	ماذا يمكن القيام به في الصف لمساعدته على التحسن؟
أسفل معلومات مجمل األداء يوجد مخطط لنطاق الدرجات لكل مستوى
إنجاز في  LEAP Connectعلى مستوى صف الطفل .يتغير نطاق
النتائج بشكل طفيف عبر مستويات الصف والموضوعات.

	ما الذي يمكن القيام به بشكل مالئم فيما يتعلق بتحدي طفلي في الجوانب
التي يتجاوز فيها التوقعات؟
	كيف يمكنني المساعدة في دعم تعلم طفلي في المنزل؟
كيف لنا أن نضمن استمرار طفلي في إحراز التقدم؟

كيف كان اداء طفلي
مقارنةباآلخرين؟
يتضمن هذا القسم نظام المدرسة ويحدد متوسطات األداء
وبالتالي يمكنك التعرف على أداء طفلك مقارنةً بالطالب
اآلخرين في نفس الصف ونفس المجال والموضوع.
لحماية خصوصية الطالب ،قد يتم حجب البيانات عندما
تضم المجموعات المدرسية مجموعة صغيرة من الطالب.

للموارد واألدوات اإلضافية الالزمة لمساعدتك
في دعم تعلم الطالب في المنزل ،بادر بزيارة
أدوات دعم األسرة عبر رابط HTTPS://
WWW.LOUISIANABELIEVES.
COM/RESOURCES/FAMILY.SUPPORT-TOOLBOX
واصفات مستوى اإلنجاز في LEAP
 Connectعلى رابطhttps://www.louisianabelieves. :
com/docs/default-source/assessment/leapconnect-achievement-level-descriptors.pdf
تدريب األدوات المتاحة عبر اإلنترنت من ( LEAP Connectلمتصفح
 Google Chromeفقط) على رابطhttps://wbte.drcedirect. :
com/LA/portals/la
 LA Connectorsللطالب ذوي اإلعاقات الخطيرة على رابط:
https://www.louisianabelieves.com/docs/defaultlouisiana--12-source/students-with-disabilities/k
connectors-for-students-with-significantdisabilities.pdf

