
 

 

 دلیل ولي األمر إلى التقییمات
 19-2018العام الدراسي 

ة وأنھم على المسار توفر االختبارات معلومات قیمة للتالمیذ وأولیاء األمور والمربین عما إذا أن التالمیذ أتقنوا المستوى الصفي ومعاییر المواد الدراسی
 تھدف نتائج ھذه التقییمات إلى توفیر معیار واحد في مجموعة أدلة التقدم األكادیمي لطفلك.الصحیح للتخرج وھم جاھزین للقرن الحادي والعشرین أم ال. 

 

 كیف یتم استخدام التقییمات؟ 
 في كل من التقییمات الختامیة والتكوینیة. DPSیشارك تالمیذ 

بشكل عام مرة واحدة في نھایة فترة زمنیة محددة (أي وحدة أو فصل دراسي أو عام دراسي) لتقییم مستوى أداء التالمیذ الختامیة  التقییماتتُقدم  ●
ر وفقًا لمجموعة محددة من معاییر المحتوى.  وتشمل األمثلة االختبار النھائي أو االختبار النصفي، أو المشروع النھائي أو اختبار معایی

Colorado ) للنجاح األكادیميCMAS.( 
ھو عبارة عن عملیة یستخدمھا المعلمون والتالمیذ أثناء التدریس والتي توفر تعلیقات لضبط عملیتي التعلیم والتعلم المستمرین  التكویني التقییم  ●

رض محدد وھو تحدید مستوى التالمیذ من لتحسین تحصیل التالمیذ للنتائج التعلیمیة المقصودة. ینفذ المعلم ھذه العملیة داخل الفصل الدراسي لغ
 حیث التعلم وتحدید الفجوات الموجودة في المعرفة والفھم وكذلك تحدید كیفیة مساعدة المعلمین والتالمیذ لتحسین تعلم التالمیذ. 

 

 
 ما التقییمات التي سیخضع لھا طفلي؟ 

‘‘) تطلبھا الوالیة(’’جدوًال ملخًصا لتقییمات المستوى واستعراضات عامة تلقي نظرة تفصیلیة على االختبارات التي تطلبھا الوالیة  DPSتنشر مدارس 
رقھا. كما والغرض من كل تقییم ومتى یتم تقدیم التقییمات والمدة التي تستغ‘‘) تدیرھا الوالیة(’’واالختبارات التي قد یختار الوالدان عدم المشاركة فیھا 

أیضا تقویمات لتقییم المنطقة؛ تتضمن االستعراضات العامة لالختبار الجداول الزمنیة للتقییمات المحددة. كما تتوافر أیضا معلومات  DPSأعدت مدارس 
 http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.مفصلة حول اختبارات الوالیة. للمزید من المعلومات، یرجى زیارة 

 

 
 معلومات إضافیة

في المنزل ندعوكم للمشاركة في تعلیم طفلك. نرجو منكم أن ال تترددوا في التواصل مع مدرس طفلك من أجل الطرق التي یمكنك من خاللھا مساعدة طفلك 
 والتوفر من أجل ترتیبات االختبار.

 
 لمزید من المعلومات: حول التقییمات 

 تفضل بزیارة:
● http://assessments.dpsk12.org 
● 3http://thecommons.dpsk12.org/Page/173 

 
 

-423) 720حول التقییمات، یرجى االتصال بمدرسة طفلك مباشرةً أو اتصل بدائرة خدمات العائلة على الرقم (إذا كان لدیك أي استفسارات أو مخاوف 
3054. 
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