
 

 

 دلیل ولي األمر إلى التقییمات
 19-2018العام الدراسي 

 )AAPPLتقییم األداء نحو إتقان اللغات (
) بأن اللغة شيء ثمین وتقدر التنوع اللغوي والثقافي. نرید أن یتخرج التالمیذ وھم ُملمین بأكثر من لغة واحدة. ومع DPSالعامة ( Denverتؤمن مدارس 

برنامج ختم اجتیاز القراءة والكتابة للتعرف رسمیًا بالتالمیذ الذین یتقنون لغتین أو أكثر.  یعد اختبار  DPSقدمت  2016-2015بدایة العام الدراسي 
AAPPL الخیارات التي یمكن للتلمیذ استخدامھا إلثبات الكفاءة في اللغة. أحد 

 

 ما ھذا التقییم؟  
 AAPPLھو اختبار مدتھ ساعتین عبر جھاز الكمبیوتر والذي یقیم مستوى إجادة التلمیذ للقراءة والكتابة والمحادثة واالستماع. یتناول معیار  AAPPLاختبار 

في محادثة فیدیو معاییر الجاھزیة العالمیة لتعلم اللغات ویستخدم وسائل االتصال الحالیة والتي وفقًا لھا یؤدي المتقدمین لالختبار المھام كالمشاركة 
في اللغات التالیة:  العربیة  افتراضیة وإنشاء الویكي وإرسال رسائل عبر البرید اإللكتروني واستخدام التطبیقات إلظھار القدرة اللغویة.  یكون االختبار
اختباًرا مجانیًا  AAPPLر والصینیة والفرنسیة واأللمانیة والھندیة واإلیطالیة والیابانیة والكوریة والبرتغالیة والروسیة واإلسبانیة والتایالندیة. یعد اختبا

 ت. للتالمیذ، یتولى برنامج ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة السداد مقابل االختبارا
 

 
 متى سیتم اختبار طفلي؟

، وبالرغم من ھذا إذا كان الطالب یرغب في الحصول على خیار آخر إلثبات إتقان اللغة التي یدعمھا AAPPLال یُطلب من التالمیذ الخضوع الختبار 
شھري فبرایر ومارس من كل عام دراسي.  لمزید االختبار لمساعدتھ على الحصول على ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة، فإنھ مدعو لخوض االختبار في 

 من المعلومات حول المواعید ومكان الفصل الدراسي المخصص إلجراء االختبار، یرجى االتصال بمستشار المدرسة أو المعلم مباشرةً.
 

 
 ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سیحصل علیھا طفلي؟  

النتائج جزًءا من القرار المتعلق بأھلیتھ للحصول على ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة في كل ربیع من  ، فسیتم اعتبارAAPPLإذا خضع التلمیذ الختبار 
 السنة األولى أو األخیرة للتلمیذ بالمدرسة الثانویة. ال یتم إبالغ الطالب بالدرجات الفردیة الخاصة بكل قسم إال عند الطلب.

 

 
 كیف سیتم استخدام ھذه الدرجات؟

 أجزاء:  3یتطلب الحصول على ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة 
 تلبیة متطلبات التخرج  .1
 إثبات الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة .2
 إثبات الكفاءة في لغة أو أكثر من اللغات العالمیة .3

 
 اللغة العالمیة.، فسوف تستخدم ھذه الدرجة لتحدید مدى تلبیة التلمیذ لمؤشر إتقان AAPPLإذا أكمل التلمیذ اختبار 

 
 معلومات إضافیة

لھا ندعوكم للمشاركة في تعلیم طفلك. نرجو منكم أن ال تترددوا في التواصل مع مدرس طفلك أو مستشاره لالطالع على الطرق التي یمكنك من خال
 إذا لزم األمر. AAPPLمساعدة طفلك على مواصلة تطورھم اللغوي واجتیاز اختبار 

 
 والكتابة القراءة تعلم إثبات ختم: بزیارة تفضل المعلومات من لمزید

 
  http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ عبر الرابط DPS ختم إثبات تعلم القراءة والكتابة الخاص بمدارس ●

o  تعلم القراءة والكتابة وفوائد أن یُجید المرء لغتین والمتطلبات والمواعید المحددة یشتمل الموقع على معلومات تتعلق بتعریف ختم إثبات
 من العام الدراسي.

 AAPPL: /http://aappl.actfl.orgاختبار  ●
o  یشتمل الموقع على معلومات حول اختبارAAPPL .واختبارات ممارسة للتالمیذ 

 
  7204233054لدیك أي استفسارات أو مخاوف حول التقییمات، یرجى االتصال بمدرسة طفلك مباشرةً أو اتصل بدائرة خدمات العائلة على الرقم.إذا كان 
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